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לז הר םלביהקמה ְְִַַַָָָ1

לבים  זהר לספר  דּ בר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶּפ תח

 ּהזּ ה,בּ רו לזמן והגּ יענוּ , וקיּ מנוּ , ספרׁש החינוּ , הּמ גמר, על בים"לברל "זוֹ הר ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כבּ שׂ ם נׁש מע וא נראה א אׁש ר הּל זוֹ , הּק דׁש  מלאכת בּ ראׁש ית, סדר א' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק
והנּ וֹ רא, הנּ פלא ספר קדת גּ דּל ת ּת פארת ליקר ,ער ואין ּת מוּ רה, אין כּ י מעוֹ לם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
קדׁש י בּ בחינת היוּ  ׁש הם הּק דוֹ ׁש ים, מצדּ יקים ׁש הם וּ מספרים הּק דוֹ ׁש , מזּ הר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ לקט

אמן. ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ּת גן הגּ דוֹ ל זכוּ תם ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַהּק דׁש ים,

העוֹ למיםהיר לחי ּת וֹ רה,והבח ואוֹ הבי ׁש וֹ חרי לצּ בּ וּ ר להגּ יׁש  הזּ את, לעת ׁש הגּ יענוּ  , ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ דׁש , וספרי לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  מאמרי מאוֹ ת טוּ ב, כּ ל מלא בּ לוּ ם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ צר
הּת ׁש וּ בה, בּ ענין התעוֹ ררוּ ת ונפלאים, קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים לּק וּ טי, בּ תר לּק וּ טי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ לקטוּ 
וּ לׁש מרּה , לעבדּה  לב, על שׂ ם איׁש  אין ׁש מים, יראת ועניני וענׁש , בּ שׂ כר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶואמוּ נה
לדוֹ רוֹ ת יאירוּ  וּ למען רבּ ים, ימים יעמדוּ  למען ספר, על האּל וּ  הּמ אמרים את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעלינוּ 

אוֹ רחוֹ תיהם. את ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהבּ אים

נמצאוּ באמת, א מקוֹ ם מכּ ל בּ לּמ וּ דוֹ , וּ מתמיד גּ דוֹ ל, ולמדּ ן חכם, ּת למיד ׁש הוּ א מי גּ ם ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ראוּ י ה' ואהבת ׁש מים, ליראת יגּ יע זה ידי ועל יוֹ ם, בּ כל ּת ׁש וּ בה ׁש יּ עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶבּ וֹ 
אחת מדּ ה אפילוּ  ׁש יּ תּק ן אוֹ  וּ בעבוֹ דתוֹ , יתבּ ר בּ ה' בּ אמת דּ בוּ ק וׁש יּ היה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת,

הּת וֹ רה. ּפ י על ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,

רבּ ה,וכּמ ה בּ תׁש וּ קה בּ ּה  וּ מתמיד ולילה, יוֹ מם בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק למדּ ן, רוֹ אים ּפ עמים ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מקוֹ ם וּ מכּ ל בּ התלהבוּ ת, לתוֹ רה, וּ מּת פּל ה לתפּל ה, מּת וֹ רה חיל, אל מחיל ְוהוֹ ל◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הּת למיד ׁש ל למדנוּ תוֹ  מרב לפעמים כּ י האמּת ית, והעבוֹ דה הּת וֹ רה להארת זכה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָא
ענוה ׁש הוּ א העבוֹ דה, עּק ר לבּ וֹ  אל משׂ ים ואינוֹ  אחרים, אנׁש ים לבּט ל בּ עיניו קל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחכם,
לקיּ ם ׁש חפצוֹ  ונראה ה', ועוֹ בד למדּ ן הוּ א הא זאת, לוֹ  בּ א מאין ולכאוֹ רה ה', ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת
הוּ א, זה על הּת ׁש וּ בה א אּל ה. עוֹ שׂ ה כּ ל וּ גנוּ ת ענׁש  ויוֹ דע למד ודּ אי והרי הּת וֹ רה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
עוֹ סק ואינוֹ  הּל ּמ וּ ד, בּ כלל רק אּל וּ  דּ ברים על וזכרוֹ נוֹ  בּ ידיעתוֹ  ׁש ּמ סּת ּפ ק ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ ספרי ולעסק הּת ׁש וּ בה, ענין על ונׁש מתוֹ  נפׁש וֹ  וּ לעוֹ רר ּת מיד, עצמוֹ  להזכּ יר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרטיּ וּ ת,

הּמ דּ וֹ ת. ּת ּק וּ ן ועל האמּת ית, ׁש מים יראת על וּ להתבּ וֹ נן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמוּ סר,

נזכּ העל הּפ רׁש יּ וֹ ת, סדר לפי ּת ׁש וּ בה, עניני ללּמ וּ ד יוֹ ם, בּ כל דּ ּק וֹ ת מסּפ ר בּ הקדּ ׁש ת כּ ן, ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הבּ א. עוֹ לם בּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלהיוֹ ת

וּ מעטהּק וּ נטרס עינים, מאיר נראה, א עדין הזּ ה וכבׁש ם לראׁש וֹ נה, לאוֹ ר יוֹ צא הזּ ה ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
,יתבּ ר ה' וּ בעזרת ארץ, יכּס ה אׁש ר , החׁש מן הרבּ ה ידחה האוֹ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמן
רבתה כּ י יען ישׂ ראל, לעם רבּ ה ּת וֹ עלת ויביא מּת רדּ מתם, ישׂ ראל בּ ני לבּ וֹ ת את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְיעוֹ רר

ההזנחה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ ּה 
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 
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לז הר םלביהקמה ְְִַַַָָָ1

לבים  זהר לספר  דּ בר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶּפ תח

 ּהזּ ה,בּ רו לזמן והגּ יענוּ , וקיּ מנוּ , ספרׁש החינוּ , הּמ גמר, על בים"לברל "זוֹ הר ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כבּ שׂ ם נׁש מע וא נראה א אׁש ר הּל זוֹ , הּק דׁש  מלאכת בּ ראׁש ית, סדר א' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק
והנּ וֹ רא, הנּ פלא ספר קדת גּ דּל ת ּת פארת ליקר ,ער ואין ּת מוּ רה, אין כּ י מעוֹ לם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
קדׁש י בּ בחינת היוּ  ׁש הם הּק דוֹ ׁש ים, מצדּ יקים ׁש הם וּ מספרים הּק דוֹ ׁש , מזּ הר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ לקט

אמן. ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ּת גן הגּ דוֹ ל זכוּ תם ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַהּק דׁש ים,

העוֹ למיםהיר לחי ּת וֹ רה,והבח ואוֹ הבי ׁש וֹ חרי לצּ בּ וּ ר להגּ יׁש  הזּ את, לעת ׁש הגּ יענוּ  , ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ דׁש , וספרי לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  מאמרי מאוֹ ת טוּ ב, כּ ל מלא בּ לוּ ם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ צר
הּת ׁש וּ בה, בּ ענין התעוֹ ררוּ ת ונפלאים, קדוֹ ׁש ים דּ בּ וּ רים לּק וּ טי, בּ תר לּק וּ טי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ לקטוּ 
וּ לׁש מרּה , לעבדּה  לב, על שׂ ם איׁש  אין ׁש מים, יראת ועניני וענׁש , בּ שׂ כר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶואמוּ נה
לדוֹ רוֹ ת יאירוּ  וּ למען רבּ ים, ימים יעמדוּ  למען ספר, על האּל וּ  הּמ אמרים את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעלינוּ 

אוֹ רחוֹ תיהם. את ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהבּ אים

נמצאוּ באמת, א מקוֹ ם מכּ ל בּ לּמ וּ דוֹ , וּ מתמיד גּ דוֹ ל, ולמדּ ן חכם, ּת למיד ׁש הוּ א מי גּ ם ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ראוּ י ה' ואהבת ׁש מים, ליראת יגּ יע זה ידי ועל יוֹ ם, בּ כל ּת ׁש וּ בה ׁש יּ עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶבּ וֹ 
אחת מדּ ה אפילוּ  ׁש יּ תּק ן אוֹ  וּ בעבוֹ דתוֹ , יתבּ ר בּ ה' בּ אמת דּ בוּ ק וׁש יּ היה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת,

הּת וֹ רה. ּפ י על ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,

רבּ ה,וכּמ ה בּ תׁש וּ קה בּ ּה  וּ מתמיד ולילה, יוֹ מם בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק למדּ ן, רוֹ אים ּפ עמים ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מקוֹ ם וּ מכּ ל בּ התלהבוּ ת, לתוֹ רה, וּ מּת פּל ה לתפּל ה, מּת וֹ רה חיל, אל מחיל ְוהוֹ ל◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הּת למיד ׁש ל למדנוּ תוֹ  מרב לפעמים כּ י האמּת ית, והעבוֹ דה הּת וֹ רה להארת זכה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָא
ענוה ׁש הוּ א העבוֹ דה, עּק ר לבּ וֹ  אל משׂ ים ואינוֹ  אחרים, אנׁש ים לבּט ל בּ עיניו קל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחכם,
לקיּ ם ׁש חפצוֹ  ונראה ה', ועוֹ בד למדּ ן הוּ א הא זאת, לוֹ  בּ א מאין ולכאוֹ רה ה', ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת
הוּ א, זה על הּת ׁש וּ בה א אּל ה. עוֹ שׂ ה כּ ל וּ גנוּ ת ענׁש  ויוֹ דע למד ודּ אי והרי הּת וֹ רה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
עוֹ סק ואינוֹ  הּל ּמ וּ ד, בּ כלל רק אּל וּ  דּ ברים על וזכרוֹ נוֹ  בּ ידיעתוֹ  ׁש ּמ סּת ּפ ק ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ ספרי ולעסק הּת ׁש וּ בה, ענין על ונׁש מתוֹ  נפׁש וֹ  וּ לעוֹ רר ּת מיד, עצמוֹ  להזכּ יר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרטיּ וּ ת,

הּמ דּ וֹ ת. ּת ּק וּ ן ועל האמּת ית, ׁש מים יראת על וּ להתבּ וֹ נן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמוּ סר,

נזכּ העל הּפ רׁש יּ וֹ ת, סדר לפי ּת ׁש וּ בה, עניני ללּמ וּ ד יוֹ ם, בּ כל דּ ּק וֹ ת מסּפ ר בּ הקדּ ׁש ת כּ ן, ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הבּ א. עוֹ לם בּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלהיוֹ ת

וּ מעטהּק וּ נטרס עינים, מאיר נראה, א עדין הזּ ה וכבׁש ם לראׁש וֹ נה, לאוֹ ר יוֹ צא הזּ ה ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
,יתבּ ר ה' וּ בעזרת ארץ, יכּס ה אׁש ר , החׁש מן הרבּ ה ידחה האוֹ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמן
רבתה כּ י יען ישׂ ראל, לעם רבּ ה ּת וֹ עלת ויביא מּת רדּ מתם, ישׂ ראל בּ ני לבּ וֹ ת את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְיעוֹ רר

ההזנחה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ ּה 

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.
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לז הר םלביהקמה ְְִַַַָָָ3

בּ רחמי" גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ספר האי הּק דׁש :דּ איהוּ  ללׁש וֹ ן וּ בגללוּ בתרגּ וּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מהגּ לוּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש הוּ א החיּ ים, מעץ לטעם ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

  

לז הר םלביהקמה ְְִַַַָָָ 2

עז,וּ בודּ אי, וּ ביתר שׂ את בּ יתר וּ להתאּמ ץ להתחזּ ק יתעוֹ רר, לבּ וֹ  בּ קנטרס, ׁש המעיין ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ חוֹ  בּ כל ויפעל יוֹ ם, בּ כל  ּערו הׁש לחן ללמוֹ ד הזּ וּ לת, ואת עצמוֹ , את ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר

הרבּ ים, את לזכּ וֹ ת מׁש יחנוּ ואוֹ נוֹ  בּ יאת כּ ן גּ ם ּת לוּ י וּ בוֹ  בּ תׁש וּ בה, ּת לוּ י הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הגּ אוּ לה. ועכּ וּ ב הי, סבאבּ אלף חיזוֹ הר זוֹ הר צדּ יקים, אוֹ ר א', עּמ וּ ד (י"ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ויחי) וּ פרׁש ת נח אוֹ רּפ רׁש ת ׁש יּ תגּ ּל ה גּ דוֹ ל, אוֹ ר יהיה יסוֹ ד, ׁש הוּ א הי, אלף הוּ א "ערב , ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יסוֹ ד, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א אוֹ ר, הבּ קר הכּ תוּ ב, ׁש אמר וזה כּ ׁש יּ תּק ן, היּ סוֹ ד סוֹ ד הוּ א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ נוּ ז,
דּ וד בּ ן מׁש יח וזכרוֹ ן זוֹ .." מדּ ה כּ ן גּ ם ׁש הוּ א יוֹ סף מבּ ית והוּ א מהגּ לוּ ת, ׁש לחוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאנׁש ים

, ּי"ו)עבד ר"ח לׁש מיני(כּ וּ נוֹ ת ׁש נּ ּת נה הּמ ילה היא ח' לברכה)- זכרוֹ נוֹ  האר"י והיא(כּ תבי , ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גּ וּ "ף ּת בוֹ ת ראׁש י ּפ 'ׁש ע וּ 'לׁש בי גּ 'וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא - צדּ יק יסוֹ ד ל"זנקראת דּ ף הכּ וּ נוֹ ת (ספר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א') .עּמ וּ ד ַ◌

מראהועל הוֹ ספנוּ   ּכ ואחר ּת ׁש וּ בה, עניני על הזּ וֹ הר דּ ברי את הזּ ה בּ ספר לּק טנוּ  כּ ן, ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועל ּת ׁש וּ בה, עניני על זיע"א, טוֹ ב ׁש ם בּ על וּ מּת למידי וּ פוֹ סקים, מׁש "ס ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְמקוֹ מוֹ ת,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מּפ י ּת וֹ רה לׁש מוֹ ע העליוֹ ן, עדן בּ גן להכּ נס יּ זכּ ה הזּ ה, בּ ּס פר לּמ וּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְידי
כּ אׁש ר הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ סקים ע"ב]: פ"ו [דּ ף הירים ׁש יר חדׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ באר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַהוּ א,
סוֹ דוֹ ת ׁש ל בּ אוֹ ר מתעּט פת היא ׁש נה, ועשׂ רים מאה ּל אחר למעלה, עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתם
וא הנּ ׁש מוֹ ת, בּ אוֹ תם וּ להתאחז לגׁש ת יכוֹ לים א והחיצוֹ נים הקלּפ וֹ ת וכחוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
ׁש ל בּ לבוּ ׁש  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים עוֹ ד הנּ ׁש מה, אוֹ תּה  את חוֹ קק הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  אּל א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,
הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ב' ׁש יוֹ רׁש ת אּל א עוֹ ד, וא בּ ּה , מׁש ּת עׁש ע וגם הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
לוֹ  יׁש  אפילוּ  הבּ א, לעוֹ לם יעלה כּ אׁש ר הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת לוֹ מד ׁש א וּ מי הבּ א, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְועוֹ לם
עדן מגּ ן אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים הּס וֹ ד, ּת וֹ רת למד וא וכוּ ', וּ פוֹ סקים ש"ס ולמד טוֹ בים, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים
ּת וֹ רת את העליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת אוֹ תוֹ  מלּמ דים הבין, ׁש א אפילוּ  למד הוּ א ואם ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

גּ בוֹ הוֹ ת בּ יׁש יבוֹ ת ליׁש ב ויכל הּת וֹ רה.הּס וֹ ד, בּ סוֹ דוֹ ת ולעסק , ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌

מהגּ לוּ תידוּ ע לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר ספר ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
זיע"א, הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי יּס וּ רי לא דּ הינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

בּ ספרוֹ  בּ ּמ רוֹ ם"מסבּ יר מאד,"אדּ יר כּ דאי כּ י וכן הזּ וֹ הר, ׁש ל הּל לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
בּ גירסא גּ ם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת לדּ בק עכׁש ו, הּמ קבּ לים,דּ וקא גּ דוֹ לי מדּ ברי (כּ יּ דוּ ע, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראים) הּמ ּל ים את מבינים א אם גּ ם עצוּ מוֹ ת רוּ חניּ וֹ ת ּפ עּל וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר .ׁש ּק ריאת ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

דּ חדוזה בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא, ׁש מעוֹ ן ר' אמר "ּת ניא, הּט הוֹ ר, לׁש וֹ נוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר,סמכא"... ספר היה בּ עוֹ לם, ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים נאמרמן כּ אׁש ר ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה לביתׁש בחיו יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אלּ ה הוּ א כּ י ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וכּמ הישׂ ראל. כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

נשׂ א בּ פרׁש ת ּפ ה וגם ב)ּפ עמים. דּ חיּ י:(קכ"ד מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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בּ רחמי" גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ספר האי הּק דׁש :דּ איהוּ  ללׁש וֹ ן וּ בגללוּ בתרגּ וּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מהגּ לוּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש הוּ א החיּ ים, מעץ לטעם ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
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עז,וּ בודּ אי, וּ ביתר שׂ את בּ יתר וּ להתאּמ ץ להתחזּ ק יתעוֹ רר, לבּ וֹ  בּ קנטרס, ׁש המעיין ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ חוֹ  בּ כל ויפעל יוֹ ם, בּ כל  ּערו הׁש לחן ללמוֹ ד הזּ וּ לת, ואת עצמוֹ , את ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלעוֹ רר

הרבּ ים, את לזכּ וֹ ת מׁש יחנוּ ואוֹ נוֹ  בּ יאת כּ ן גּ ם ּת לוּ י וּ בוֹ  בּ תׁש וּ בה, ּת לוּ י הּת ּק וּ ן עּק ר כּ י ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הגּ אוּ לה. ועכּ וּ ב הי, סבאבּ אלף חיזוֹ הר זוֹ הר צדּ יקים, אוֹ ר א', עּמ וּ ד (י"ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ויחי) וּ פרׁש ת נח אוֹ רּפ רׁש ת ׁש יּ תגּ ּל ה גּ דוֹ ל, אוֹ ר יהיה יסוֹ ד, ׁש הוּ א הי, אלף הוּ א "ערב , ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יסוֹ ד, ּת ּק וּ ן ׁש הוּ א אוֹ ר, הבּ קר הכּ תוּ ב, ׁש אמר וזה כּ ׁש יּ תּק ן, היּ סוֹ ד סוֹ ד הוּ א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ נוּ ז,
דּ וד בּ ן מׁש יח וזכרוֹ ן זוֹ .." מדּ ה כּ ן גּ ם ׁש הוּ א יוֹ סף מבּ ית והוּ א מהגּ לוּ ת, ׁש לחוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאנׁש ים

, ּי"ו)עבד ר"ח לׁש מיני(כּ וּ נוֹ ת ׁש נּ ּת נה הּמ ילה היא ח' לברכה)- זכרוֹ נוֹ  האר"י והיא(כּ תבי , ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גּ וּ "ף ּת בוֹ ת ראׁש י ּפ 'ׁש ע וּ 'לׁש בי גּ 'וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא - צדּ יק יסוֹ ד ל"זנקראת דּ ף הכּ וּ נוֹ ת (ספר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א') .עּמ וּ ד ַ◌

מראהועל הוֹ ספנוּ   ּכ ואחר ּת ׁש וּ בה, עניני על הזּ וֹ הר דּ ברי את הזּ ה בּ ספר לּק טנוּ  כּ ן, ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועל ּת ׁש וּ בה, עניני על זיע"א, טוֹ ב ׁש ם בּ על וּ מּת למידי וּ פוֹ סקים, מׁש "ס ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְמקוֹ מוֹ ת,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מּפ י ּת וֹ רה לׁש מוֹ ע העליוֹ ן, עדן בּ גן להכּ נס יּ זכּ ה הזּ ה, בּ ּס פר לּמ וּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְידי
כּ אׁש ר הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ סקים ע"ב]: פ"ו [דּ ף הירים ׁש יר חדׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ באר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַהוּ א,
סוֹ דוֹ ת ׁש ל בּ אוֹ ר מתעּט פת היא ׁש נה, ועשׂ רים מאה ּל אחר למעלה, עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתם
וא הנּ ׁש מוֹ ת, בּ אוֹ תם וּ להתאחז לגׁש ת יכוֹ לים א והחיצוֹ נים הקלּפ וֹ ת וכחוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
ׁש ל בּ לבוּ ׁש  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים עוֹ ד הנּ ׁש מה, אוֹ תּה  את חוֹ קק הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  אּל א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,
הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ב' ׁש יוֹ רׁש ת אּל א עוֹ ד, וא בּ ּה , מׁש ּת עׁש ע וגם הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
לוֹ  יׁש  אפילוּ  הבּ א, לעוֹ לם יעלה כּ אׁש ר הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת לוֹ מד ׁש א וּ מי הבּ א, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְועוֹ לם
עדן מגּ ן אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים הּס וֹ ד, ּת וֹ רת למד וא וכוּ ', וּ פוֹ סקים ש"ס ולמד טוֹ בים, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים
ּת וֹ רת את העליוֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת אוֹ תוֹ  מלּמ דים הבין, ׁש א אפילוּ  למד הוּ א ואם ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

גּ בוֹ הוֹ ת בּ יׁש יבוֹ ת ליׁש ב ויכל הּת וֹ רה.הּס וֹ ד, בּ סוֹ דוֹ ת ולעסק , ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌

מהגּ לוּ תידוּ ע לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר ספר ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
זיע"א, הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי יּס וּ רי לא דּ הינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

בּ ספרוֹ  בּ ּמ רוֹ ם"מסבּ יר מאד,"אדּ יר כּ דאי כּ י וכן הזּ וֹ הר, ׁש ל הּל לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
בּ גירסא גּ ם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת לדּ בק עכׁש ו, הּמ קבּ לים,דּ וקא גּ דוֹ לי מדּ ברי (כּ יּ דוּ ע, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראים) הּמ ּל ים את מבינים א אם גּ ם עצוּ מוֹ ת רוּ חניּ וֹ ת ּפ עּל וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר .ׁש ּק ריאת ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

דּ חדוזה בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא, ׁש מעוֹ ן ר' אמר "ּת ניא, הּט הוֹ ר, לׁש וֹ נוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר,סמכא"... ספר היה בּ עוֹ לם, ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים נאמרמן כּ אׁש ר ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה לביתׁש בחיו יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אלּ ה הוּ א כּ י ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וכּמ הישׂ ראל. כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

נשׂ א בּ פרׁש ת ּפ ה וגם ב)ּפ עמים. דּ חיּ י:(קכ"ד מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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אּמ י" יחמתני ז)וּ בחטא נא, וכן(תהלים הּת וֹ לדה, מצּ ד היה ּק רהוּ , מה כּ ל כּ י יאמר, , ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מנּ עריו" רע האדם לב יצר "כּ י אוֹ מר, כא)הוּ א ח, מחׁש (בראשית יצר "וכל וּ כתיב לבּ וֹ , בת ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌

היּ וֹ ם" כּ ל רע ה)רק ו, רפוּ אה.(שם להם והקדּ ים נבראיו, על יתבּ רך ה' חסד גּ בר כּ ן על ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּת ׁש וּ בה, להם וּ ברא הן,למכּ ה, ואּל וּ  העוֹ לם, ׁש נּ ברא קדם ׁש נּ בראוּ  הן דּ ברים וׁש בעה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּס דר וזהוּ  מׁש יח, ׁש ל ׁש מוֹ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית הכּ בוֹ ד כּ ּס א גּ יהנּ ם עדן גּ ן ּת ׁש וּ בה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה
נזהרין ׁש יּ שׂ ראל הּת וֹ רה הענין, וקׁש וּ ר חן. וליוֹ דעים כּ ן, למעלה וסדּ וּ רם והנּ כוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהּמ סדּ ר
יׁש וּ ב א ואם עדן, גּ ן הרי יׁש וּ ב ׁש אם וגיהנּ ם, עדן גּ ן וּ מחיּ בת - הּת ׁש וּ בה מחיּ בת - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה 
בּ תנוּ עת הּמ תקיּ ם בּ ׁש בילּה , ׁש נּ ברא הפל, העוֹ לם מקוֹ ם צרי הּת וֹ רה וקיּ וּ ם גּ יהנּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
וּ לכ הּמ קדּ ׁש  בּ ית והוּ א ּפ רטי, מקוֹ ם צרי העוֹ לם וּ בכלל הכּ בוֹ ד, כּ ּס א ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים,
ותכלית מׁש יח, ׁש יּ בא יתחיּ ב לחרב, ׁש עתיד וּ לפי הּמ קדּ ׁש , בּ ית מחׁש בת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ בה
מחׁש בת להזכּ יר הוּ צר וא מצוֹ ת, ׁש ל שׂ כרן וּ למּת ן ,יתבּ ר ה' ידיעת להגת ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

הוּ א. ידוּ ע כּ י בּ כללם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
קדםוכן ׁש נּ בראוּ  אּל וּ  דּ ברים וׁש בעה קדמה, ישׂ ראל ׁש ל מחׁש בּת ן ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש דּ רׁש וּ  הוּ א הכּ תוּ בים, מן לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  אוֹ תם הוֹ כיחוּ  העוֹ לם, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
דּ רכּ וֹ " ראׁש ית קנני "ה' ׁש נּ אמר מנּ ין, כב)"ּת וֹ רה" ח, הרים(מׁש לי "בּ טרם מנּ ין, "ּת ׁש וּ בה" ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וגו'" ב)יּל דוּ  צ, מּק דם"(ּת הּל ים בּ עדן גּ ן אהים ה' "ויּ ּט ע ׁש נּ אמר מנּ ין, עדן" "גּ ן (בּ ראׁש ית, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ח) ּת פּת ה"ב, מאתמוּ ל  ּערו "כּ י ׁש נּ אמר מנּ ין, "גּ יהנּ ם" לג). ל, ּת מוֹ ל(יׁש עיהוּ  לוֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ם ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
הּמ קדּ ׁש " "בּ ית מראׁש וֹ ן". מרוֹ ם כבוֹ ד "כּ ּס א ׁש נּ אמר מנּ ין, הכּ בוֹ ד" "כּ ּס א ׁש לׁש וֹ ם. לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואין

מקדּ ׁש נוּ " מקוֹ ם מראׁש וֹ ן "מרוֹ ם ׁש נּ אמר יב)מנּ ין, יז, מנּ ין,(ירמיהוּ  מׁש יח" ׁש ל "ׁש מוֹ  . ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש מוֹ " ינּ וֹ ן ׁש מׁש  "לפני יז)ׁש נּ אמר עב, כּ אן.(ּת הּל ים עד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

זרהוּ כמוֹ  עבוֹ דה בּ גמרא ע"א)ׁש אמרוּ  ה' ׁש מעוֹ ן(דּ ף רבּ י מוּ ם יוֹ חנן רבּ י דּ אמר והינוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
א מעשׂ ה. לאוֹ תוֹ  ראוּ יין ישׂ ראל וא מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ראוּ י דּ וד היה א יוֹ חאי, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶבּ ן

בּ קרבּ י" חלל "ולבּ י דּ כתיב, מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ראוּ י דּ וד כב)היה קט, ישׂ ראל(תהלים וא . ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ מים" כּ ל וכו' אתי ליראה להם זה לבבם והיה יּת ן "מי דּ כתיב מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְראוּ יין

כה) ה, יחיד(דברים אצל כּ ל לוֹ , אוֹ מרים יחיד, חטא ׁש אם ,ל לוֹ מר עשׂ וּ ? לּמ ה אּל א .ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
צבּ וּ ר. אצל לכוּ  להוּ , אוֹ מרים צבּ וּ ר, חטאוּ  אם ּת ׁש וּ בה. עשׂ ה אּת ה אף ּת ׁש וּ בה, ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה

ּת ׁש וּ בה) עשׂ וּ  אּת ם אף ּת ׁש וּ בה, יוֹ נתן,(ׁש עשׂ וּ  רבּ י אמר נחמני, בּ ר ׁש מוּ אל רבּ י דּ אמר והינוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
על" הקם הגּ בר וּ נאם יׁש י בּ ן דּ וד "נאם דּ כתיב, א)מאי כג, ב' יׁש י](שמואל בּ ן דּ וד [נאם - ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

ּת ׁש וּ בה. ׁש ל עוּ לּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶהקים
מהאר"יכּ ן יּ דוּ ע כּ מוֹ  לבים, ּת ּק וּ ן האחרוֹ ן, לדוֹ ר הּמ ן, צנצנת לנוּ  ׁש מר הרׁש בּ "י ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

היחוּ דים וּ בׁש ער יוֹ ם, בּ כל זוֹ הר דּ ּפ י חמׁש  לגרס ּת ׁש וּ בה, לבעלי ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
ה') יחוּ ד י"ח קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה בּ ספרכּ תב, הּק ריאה צרי  ּכ היּ חוּ ד, כּ פי כּ י ודע ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הּק ריאה זה, וּ ליחוּ ד הנּ ׁש מה, ּת ּק וּ ני להיוֹ ת ּת ּק וּ נים, נקרא לחנּ ם א ּפ רוּ ׁש , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִּת ּק וּ נים,
אוֹ כליה רבּ וּ  הּט וֹ בה בּ רבוֹ ת יחוּ ד מ"ג לׁש וֹ נוֹ .ּת ּק וּ ן כּ אן עד , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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לבים זהר לספר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה

מל",התגלומיםהשׂ מחוּ י" ידוד בגּ וֹ ים ויאמרוּ  ל"א)ארץ ט"ז א' היּ מים ,(דּ ברי ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הארץ",בּ ראׁש ית" ואת המים את אהים א')בּ רא א' עשׂ ה(בּ ראׁש ית "אׁש ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ ל לעיני י"ב)"ישׂ ראלמׁש ה ל"ד ישׂ ראל,(דּ ברים בּ ׁש ביל אלּ א העוֹ לם נברא א כּ י ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ראׁש ית ׁש נּ קראת הּת וֹ רה וּ בׁש ביל ראׁש ית סנהדריןׁש נּ קראוּ  בּ רׁש "י צא/ב)כּ דאיתא ,(דּ ף ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש היא הּת וֹ רה בּ ׁש ביל בּ רא, בּ ראׁש ית דּ כתיב בּ ראׁש ית, ימי מׁש ת הּמ תחיל: ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִדּ בּ וּ ר
את אהים בּ רא להנחילּה , ׁש עתידין ּת בוּ אתּה , ראׁש ית נקראוּ  וישׂ ראל ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית,

וגו'. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים"

נאמרוכן ׁש עליו רׁש בּ "י א"ת אוֹ תיּ וֹ ת הּק דוֹ ׁש בּ ראׁש ית קל"ח.)בּ זּ הר דּ ף ג' בּ תרגּ וּ ם(חלק ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר א למים ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר בּ סוֹ ד... אּל א מתקיּ ם העוֹ לם ואין הּק דׁש : ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִללׁש וֹ ן

העוֹ למוֹ ת. קיּ וּ מי אנוּ  ׁש הרי ׁש ּת ׁש מע, אמר א לארץ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ קׁש יבוּ ,

לעוֹ לם,ועד ּת ׁש וּ בה קדמה העוֹ לם, נברא בּ זוֹ הרׁש א ע"א)כּ דאיתא כ"ג וא(בּ ראׁש ית ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ּת ׁש וּ בה, ליּה  אקדּ ים הא חב, אדם אם אלּ א לוֹ מרעוֹ ד מדּ תרצה הקדּ ּמ ּת י לאדם ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌

העוֹ לם, בּ ריאת קוֹ דם עוֹ ד ׁש יּ חזרהּת ׁש וּ בה, דחב, בּ מה לאּת קנא למאריה לאהדרא ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
הּת ׁש וּ בה, מוֹ עלת א למלאכים אבל וּ פגם, חטא אׁש ר את ויתּק ן הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 

מדּ בׁש ) .(מתוֹ ק ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כ')ׁש מעוֹ ניוּ בּ יּ לקוּ ט רמז ב' ּפ רק העוֹ לם.(בּ ראׁש ית ׁש נּ ברא קדם נבראוּ  דּ ברים ׁש בעה , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הרים בּ טרם ׁש נּ אמר מנּ ין, ּת ׁש וּ בה, דּ רכּ וֹ . ראׁש ית קנני ה' ׁש נּ אמר מנּ ין, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּת וֹ רה,

וגו' אדםיוּ לדוּ  בּ ני ׁש וּ בוּ  מּק דם.וּת אמר בּ עדן גּ ן אהים ה' ויּ ּט ע ׁש נּ אמר מנּ ין, עדן, גּ ן . ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר מנּ ין, הּמ קדּ ׁש , וּ בית הכּ בוֹ ד כּ ּס א ּת פּת ה, מאתמוֹ ל  ּערו ׁש נּ אמר מנּ ין, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני ׁש נּ אמר מנּ ין, מׁש יח, ׁש ל ׁש מוֹ  מקדּ ׁש נוּ , מקוֹ ם מראׁש וֹ ן מרוֹ ם כבוֹ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִכּ ּס א
להבּ ראוֹ ת, בּ מחׁש בה עלוּ  והאחרים נבראוּ , כבוֹ ד וכּס א הּת וֹ רה אוֹ מרים, ויׁש  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְׁש מוֹ .
קדם מאז, מפעליו קדם דּ רכּ וֹ , ראׁש ית קנני ה' דּ כתיב, הכּ בוֹ ד, לכּס א קדמה ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּת וֹ רה

מאז. כּ סא נכוֹ ן בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הכּ בוֹ ד, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלכּס א

למכּ ה רפוּ אה מקדּ ים הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּק מחהּק דוֹ ׁש  בּ כד כּ דאיתא למכּ ה, רפוּ אה מקדּ ים הוּ א,  ּנה)בּ רוה ראׁש  ּפ לס(ער" : ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כיס" אבני כּ ל מעשׂ הוּ  לה' מׁש ּפ ט יא)וּ מאזני טז, על(משלי יתבּ ר ה' מחסדי , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
גּ לוּ י והיה הרע, מיּ צר מטבּ ע ׁש האדם לפי העוֹ לם, ׁש בּ רא קדם הּת ׁש וּ בה ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ רוּ איו,
ויתגּ בּ ר שׂ כלוֹ , ׁש יּ תחזּ ק עד הּת וֹ לדה, מצּ ד חסר הוּ א והנּ ה לחטא, ׁש עתיד לפניו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
החסידוּ ת בּ תכלית ׁש היה ּפ י על אף הלוֹ ם, עליו הּמ ל דּ וד והנּ ה יצרוֹ , על ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְוימׁש ל
חוֹ ללּת י בּ עווֹ ן "הן ׁש אמר ׁש בע, בּ ת בּ ענין הּת וֹ לדה, מצּ ד ׁש התנצּ ל בּ וֹ  ּמ צינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהלמוּ ת,
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אּמ י" יחמתני ז)וּ בחטא נא, וכן(תהלים הּת וֹ לדה, מצּ ד היה ּק רהוּ , מה כּ ל כּ י יאמר, , ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מנּ עריו" רע האדם לב יצר "כּ י אוֹ מר, כא)הוּ א ח, מחׁש (בראשית יצר "וכל וּ כתיב לבּ וֹ , בת ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌

היּ וֹ ם" כּ ל רע ה)רק ו, רפוּ אה.(שם להם והקדּ ים נבראיו, על יתבּ רך ה' חסד גּ בר כּ ן על ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּת ׁש וּ בה, להם וּ ברא הן,למכּ ה, ואּל וּ  העוֹ לם, ׁש נּ ברא קדם ׁש נּ בראוּ  הן דּ ברים וׁש בעה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הּס דר וזהוּ  מׁש יח, ׁש ל ׁש מוֹ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית הכּ בוֹ ד כּ ּס א גּ יהנּ ם עדן גּ ן ּת ׁש וּ בה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה
נזהרין ׁש יּ שׂ ראל הּת וֹ רה הענין, וקׁש וּ ר חן. וליוֹ דעים כּ ן, למעלה וסדּ וּ רם והנּ כוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהּמ סדּ ר
יׁש וּ ב א ואם עדן, גּ ן הרי יׁש וּ ב ׁש אם וגיהנּ ם, עדן גּ ן וּ מחיּ בת - הּת ׁש וּ בה מחיּ בת - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה 
בּ תנוּ עת הּמ תקיּ ם בּ ׁש בילּה , ׁש נּ ברא הפל, העוֹ לם מקוֹ ם צרי הּת וֹ רה וקיּ וּ ם גּ יהנּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
וּ לכ הּמ קדּ ׁש  בּ ית והוּ א ּפ רטי, מקוֹ ם צרי העוֹ לם וּ בכלל הכּ בוֹ ד, כּ ּס א ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים,
ותכלית מׁש יח, ׁש יּ בא יתחיּ ב לחרב, ׁש עתיד וּ לפי הּמ קדּ ׁש , בּ ית מחׁש בת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ בה
מחׁש בת להזכּ יר הוּ צר וא מצוֹ ת, ׁש ל שׂ כרן וּ למּת ן ,יתבּ ר ה' ידיעת להגת ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

הוּ א. ידוּ ע כּ י בּ כללם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
קדםוכן ׁש נּ בראוּ  אּל וּ  דּ ברים וׁש בעה קדמה, ישׂ ראל ׁש ל מחׁש בּת ן ז"ל, רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש דּ רׁש וּ  הוּ א הכּ תוּ בים, מן לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  אוֹ תם הוֹ כיחוּ  העוֹ לם, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
דּ רכּ וֹ " ראׁש ית קנני "ה' ׁש נּ אמר מנּ ין, כב)"ּת וֹ רה" ח, הרים(מׁש לי "בּ טרם מנּ ין, "ּת ׁש וּ בה" ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וגו'" ב)יּל דוּ  צ, מּק דם"(ּת הּל ים בּ עדן גּ ן אהים ה' "ויּ ּט ע ׁש נּ אמר מנּ ין, עדן" "גּ ן (בּ ראׁש ית, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ח) ּת פּת ה"ב, מאתמוּ ל  ּערו "כּ י ׁש נּ אמר מנּ ין, "גּ יהנּ ם" לג). ל, ּת מוֹ ל(יׁש עיהוּ  לוֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ם ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
הּמ קדּ ׁש " "בּ ית מראׁש וֹ ן". מרוֹ ם כבוֹ ד "כּ ּס א ׁש נּ אמר מנּ ין, הכּ בוֹ ד" "כּ ּס א ׁש לׁש וֹ ם. לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואין

מקדּ ׁש נוּ " מקוֹ ם מראׁש וֹ ן "מרוֹ ם ׁש נּ אמר יב)מנּ ין, יז, מנּ ין,(ירמיהוּ  מׁש יח" ׁש ל "ׁש מוֹ  . ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש מוֹ " ינּ וֹ ן ׁש מׁש  "לפני יז)ׁש נּ אמר עב, כּ אן.(ּת הּל ים עד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

זרהוּ כמוֹ  עבוֹ דה בּ גמרא ע"א)ׁש אמרוּ  ה' ׁש מעוֹ ן(דּ ף רבּ י מוּ ם יוֹ חנן רבּ י דּ אמר והינוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
א מעשׂ ה. לאוֹ תוֹ  ראוּ יין ישׂ ראל וא מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ראוּ י דּ וד היה א יוֹ חאי, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶבּ ן

בּ קרבּ י" חלל "ולבּ י דּ כתיב, מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ראוּ י דּ וד כב)היה קט, ישׂ ראל(תהלים וא . ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היּ מים" כּ ל וכו' אתי ליראה להם זה לבבם והיה יּת ן "מי דּ כתיב מעשׂ ה, לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְראוּ יין

כה) ה, יחיד(דברים אצל כּ ל לוֹ , אוֹ מרים יחיד, חטא ׁש אם ,ל לוֹ מר עשׂ וּ ? לּמ ה אּל א .ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
צבּ וּ ר. אצל לכוּ  להוּ , אוֹ מרים צבּ וּ ר, חטאוּ  אם ּת ׁש וּ בה. עשׂ ה אּת ה אף ּת ׁש וּ בה, ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה

ּת ׁש וּ בה) עשׂ וּ  אּת ם אף ּת ׁש וּ בה, יוֹ נתן,(ׁש עשׂ וּ  רבּ י אמר נחמני, בּ ר ׁש מוּ אל רבּ י דּ אמר והינוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
על" הקם הגּ בר וּ נאם יׁש י בּ ן דּ וד "נאם דּ כתיב, א)מאי כג, ב' יׁש י](שמואל בּ ן דּ וד [נאם - ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

ּת ׁש וּ בה. ׁש ל עוּ לּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶהקים
מהאר"יכּ ן יּ דוּ ע כּ מוֹ  לבים, ּת ּק וּ ן האחרוֹ ן, לדוֹ ר הּמ ן, צנצנת לנוּ  ׁש מר הרׁש בּ "י ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

היחוּ דים וּ בׁש ער יוֹ ם, בּ כל זוֹ הר דּ ּפ י חמׁש  לגרס ּת ׁש וּ בה, לבעלי ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
ה') יחוּ ד י"ח קדׁש וֹ :(ּפ רק לׁש וֹ ן וזה בּ ספרכּ תב, הּק ריאה צרי  ּכ היּ חוּ ד, כּ פי כּ י ודע ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הּק ריאה זה, וּ ליחוּ ד הנּ ׁש מה, ּת ּק וּ ני להיוֹ ת ּת ּק וּ נים, נקרא לחנּ ם א ּפ רוּ ׁש , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִּת ּק וּ נים,
אוֹ כליה רבּ וּ  הּט וֹ בה בּ רבוֹ ת יחוּ ד מ"ג לׁש וֹ נוֹ .ּת ּק וּ ן כּ אן עד , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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לבים זהר לספר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה

מל",התגלומיםהשׂ מחוּ י" ידוד בגּ וֹ ים ויאמרוּ  ל"א)ארץ ט"ז א' היּ מים ,(דּ ברי ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הארץ",בּ ראׁש ית" ואת המים את אהים א')בּ רא א' עשׂ ה(בּ ראׁש ית "אׁש ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ ל לעיני י"ב)"ישׂ ראלמׁש ה ל"ד ישׂ ראל,(דּ ברים בּ ׁש ביל אלּ א העוֹ לם נברא א כּ י ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ראׁש ית ׁש נּ קראת הּת וֹ רה וּ בׁש ביל ראׁש ית סנהדריןׁש נּ קראוּ  בּ רׁש "י צא/ב)כּ דאיתא ,(דּ ף ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש היא הּת וֹ רה בּ ׁש ביל בּ רא, בּ ראׁש ית דּ כתיב בּ ראׁש ית, ימי מׁש ת הּמ תחיל: ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִדּ בּ וּ ר
את אהים בּ רא להנחילּה , ׁש עתידין ּת בוּ אתּה , ראׁש ית נקראוּ  וישׂ ראל ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית,

וגו'. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים"

נאמרוכן ׁש עליו רׁש בּ "י א"ת אוֹ תיּ וֹ ת הּק דוֹ ׁש בּ ראׁש ית קל"ח.)בּ זּ הר דּ ף ג' בּ תרגּ וּ ם(חלק ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר א למים ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר בּ סוֹ ד... אּל א מתקיּ ם העוֹ לם ואין הּק דׁש : ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִללׁש וֹ ן

העוֹ למוֹ ת. קיּ וּ מי אנוּ  ׁש הרי ׁש ּת ׁש מע, אמר א לארץ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ קׁש יבוּ ,

לעוֹ לם,ועד ּת ׁש וּ בה קדמה העוֹ לם, נברא בּ זוֹ הרׁש א ע"א)כּ דאיתא כ"ג וא(בּ ראׁש ית ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ּת ׁש וּ בה, ליּה  אקדּ ים הא חב, אדם אם אלּ א לוֹ מרעוֹ ד מדּ תרצה הקדּ ּמ ּת י לאדם ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌

העוֹ לם, בּ ריאת קוֹ דם עוֹ ד ׁש יּ חזרהּת ׁש וּ בה, דחב, בּ מה לאּת קנא למאריה לאהדרא ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
הּת ׁש וּ בה, מוֹ עלת א למלאכים אבל וּ פגם, חטא אׁש ר את ויתּק ן הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 

מדּ בׁש ) .(מתוֹ ק ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כ')ׁש מעוֹ ניוּ בּ יּ לקוּ ט רמז ב' ּפ רק העוֹ לם.(בּ ראׁש ית ׁש נּ ברא קדם נבראוּ  דּ ברים ׁש בעה , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הרים בּ טרם ׁש נּ אמר מנּ ין, ּת ׁש וּ בה, דּ רכּ וֹ . ראׁש ית קנני ה' ׁש נּ אמר מנּ ין, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּת וֹ רה,

וגו' אדםיוּ לדוּ  בּ ני ׁש וּ בוּ  מּק דם.וּת אמר בּ עדן גּ ן אהים ה' ויּ ּט ע ׁש נּ אמר מנּ ין, עדן, גּ ן . ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר מנּ ין, הּמ קדּ ׁש , וּ בית הכּ בוֹ ד כּ ּס א ּת פּת ה, מאתמוֹ ל  ּערו ׁש נּ אמר מנּ ין, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני ׁש נּ אמר מנּ ין, מׁש יח, ׁש ל ׁש מוֹ  מקדּ ׁש נוּ , מקוֹ ם מראׁש וֹ ן מרוֹ ם כבוֹ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִכּ ּס א
להבּ ראוֹ ת, בּ מחׁש בה עלוּ  והאחרים נבראוּ , כבוֹ ד וכּס א הּת וֹ רה אוֹ מרים, ויׁש  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְׁש מוֹ .
קדם מאז, מפעליו קדם דּ רכּ וֹ , ראׁש ית קנני ה' דּ כתיב, הכּ בוֹ ד, לכּס א קדמה ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּת וֹ רה

מאז. כּ סא נכוֹ ן בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הכּ בוֹ ד, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלכּס א

למכּ ה רפוּ אה מקדּ ים הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּק מחהּק דוֹ ׁש  בּ כד כּ דאיתא למכּ ה, רפוּ אה מקדּ ים הוּ א,  ּנה)בּ רוה ראׁש  ּפ לס(ער" : ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כיס" אבני כּ ל מעשׂ הוּ  לה' מׁש ּפ ט יא)וּ מאזני טז, על(משלי יתבּ ר ה' מחסדי , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
גּ לוּ י והיה הרע, מיּ צר מטבּ ע ׁש האדם לפי העוֹ לם, ׁש בּ רא קדם הּת ׁש וּ בה ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ רוּ איו,
ויתגּ בּ ר שׂ כלוֹ , ׁש יּ תחזּ ק עד הּת וֹ לדה, מצּ ד חסר הוּ א והנּ ה לחטא, ׁש עתיד לפניו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע
החסידוּ ת בּ תכלית ׁש היה ּפ י על אף הלוֹ ם, עליו הּמ ל דּ וד והנּ ה יצרוֹ , על ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְוימׁש ל
חוֹ ללּת י בּ עווֹ ן "הן ׁש אמר ׁש בע, בּ ת בּ ענין הּת וֹ לדה, מצּ ד ׁש התנצּ ל בּ וֹ  ּמ צינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהלמוּ ת,
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ה) היכלוֹ ב, ׁש הוּ א צּפ וֹ ר, קן ּת בוֹ ת ראׁש י קץ ,548 בּ גימטריּ ה מׁש יח קץ ,548 ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ ה
מׁש יח, ורחמיםׁש ל אהבה מסוֹ בבת כּ י - מסוֹ בבת בּ כּ רמים חוֹ לת מּל ׁש וֹ ן חוֹ לת כּ י כּ לוֹ מר ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מׁש יח, בּ קץ - זי"עאנוּ  הרׁש בּ "י ּת וֹ רת הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על זה יראוּ וכל . ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה נפׁש נוּ , ותגל לבּ נוּ , וישׂ מח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵעינינוּ ,

לּמ וּ ד דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה ידי על ּת ׁש וּ בה בּ על נעשׂ ה הכּ ל ׁש עזב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְיהוּ די
הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

הּס ּפ וּ ר:וזה ּת כן ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

בּ עללבית והוּ א הּק דׁש , עיר בּ ירוּ ׁש לים גּ ר ׁש הוּ א לי, וסּפ ר יהוּ די, נכנס ׁש ּל נוּ  הּמ דרׁש  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לוֹ  ולקח ׁש בּ ּת וֹ רה, העברוֹ ת כּ ל על ׁש עבר הנּ עוּ רים, מימי חבר לוֹ  והיה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
ויזא, נירוֹ ת לוֹ  היה וא אּת ּה , להתחּת ן הבּ רית לארצוֹ ת נסע ליצלן, רחמנא נכרית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאה
הּס פר לפניו הזדּ ּמ ן לביתוֹ , בּ בוֹ אוֹ  ישׂ ראל, לארץ חזרה אוֹ תוֹ  ׁש לחוּ  לכן ,בּ דּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶנאבדוּ 
על לבוֹ א האּס וּ ר וגדל בּ חמר ׁש ּמ דבּ ר הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר קטע ׁש ם וקרא ּפ תחוֹ , לישׂ ראל, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹחק
ׁש הוּ א לוֹ  ואמר ׁש ּל וֹ , לחבר טילּפ ן ותכף בּ וֹ , אחזוּ  וּ פחד ורתת אימה ונכרית, ׁש פחה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנדּ ה
לארצוֹ ת להכּ נס לוֹ  נתנוּ  ׁש א דּ ׁש מיּ א מהּס יּ עּת א עכׁש ו, ׁש ראה מּמ ה המוּ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָּפ ׁש וּ ט
לוֹ  ואמר הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר הזּ ה הּק טע את דּ וקא ׁש ּמ צא הּפ רטית וּ מההׁש גחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית,
יחדּ ו והלכוּ  לירוּ ׁש לים, לוֹ  קרא ׁש ּל וֹ  החבר מה, ויהי עּמ ּה  להתחּת ן א החליט ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
נעשׂ ה וּ לבּס וֹ ף ׁש עוֹ ת, כּ ּמ ה ׁש ם וּ בכה הּמ ערבי, לכּ תל נסעוּ  מכּ ן לאחר בּ מוֹ צא, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלּמ עין

וּ מצווֹ ת. ּת וֹ רה ׁש וֹ מר גּ מוּ ר, ּת ׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ על

[ולכןרוֹ אים לתאר, לנוּ  אפׁש ר ׁש אי עצוּ ם, כּ ה כּ ח יׁש  הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ זּ וֹ הר הזּ ה, מהּס ּפ וּ ר ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר הגּ דוֹ לים הּת ׁש וּ בה מחזירי ׁש הם "הידבּ רוּ ת" הרבּ ים מזכּ י ׁש ל חלקם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
ׁש הם מּפ ני ּת ׁש וּ בה, לבעלי זוֹ הר ספרי סטים אלפים לׁש ני קרוֹ ב חלקוּ  והם העוֹ לם, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
הרׁש בּ "י, כּ ח יעשׂ וּ ] וכן יראוּ  וּ מהם בּ תׁש וּ בה, להחזיר אי הּס וֹ ד, את וּ מבינים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים,

בּ תׁש וּ בה. לחזר יכוֹ לים הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר קצת עם אחד ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ רגע

הזוֹ הרענג לּמ פעל מתארגּ נים ישׂ ראל אלפי רבבוֹ ת ולראוֹ ת, לחזוֹ ת מרבּ ה, ושׂ מחה גּ דוֹ ל ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לבדּ וֹ ", לד' "בּ לּת י דגליהם על וחרתוּ  והזוֹ הר)העוֹ למי, הרמח"ל בּ ספר הזּ ה(ראה וּ בדגל ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

וּ מתקבּ צים אלי", לד' "מי אׁש  להבוֹ ת חוֹ צב בּ קוֹ ל וּ מתריעים ישׂ ראל, ערי על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ וֹ גלים
עקבתא דּ וֹ ר בּ דוֹ רנוּ  עדין ׁש יּ ׁש נם לפליטה, ׁש נּ ׁש ארוּ  ד' יראי ישׂ ראל, ּת פוּ צוֹ ת בּ כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסביבם
להקים וּ פעלים ורבּ וּ ץ קבּ וּ ץ ועוֹ שׂ ים זי"ע, לרׁש בּ "י להתקרב בּ אמת החפצים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מׁש יחא,
יהוּ די, זיקת בּ לבּ ם ּפ וֹ עם קדוֹ ׁש ים, ישׂ ראל והמוֹ ני כּ וּ לוֹ , העוֹ לם וּ בכל בּ ארץ, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִׁש יעוּ רים

לרגּ לם. נר האמת כּ י ההכּ רה לרגל אחריהם אהבה בּ עבוֹ תוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמׁש כים
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קבּ צעל המדבּ ריםכּ ן הּמ אמרים בּ ראׁש ית חּמ ׁש  סדר על הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר מאמרי כּ ל נוּ  ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ להוֹ רוֹ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל לבּ וֹ ת להלהיב וּ בכ הּת ׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵמעניני
חוֹ זרים הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וגירסא לּמ וּ ד ידי ׁש על יוֹ ם, ׁש בּ כל וּ מעשׂ ים לרבּ ים, ּת ׁש וּ בה ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל. בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

 ּלהבדּ ילוּ ברו ידידי ידי על ׁש נּ כּת ב מדּ בׁש , מתוֹ ק הנּ פלא לּפ רוּ ׁש  בּ דוֹ רנוּ  זּ כינוּ  ׁש  ה', ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הׁש ּת מׁש נוּ  אׁש ר זי"ע, פריׁש  דּ ניּ אל רבּ י הּמ קבּ ל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן לחיּ ים, חיּ ים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין
הׁש ּת מׁש נוּ  וכן ספריו, את לפרסם רצינוּ  כּ י ספרים, וּ בׁש אר הזּ ה, בּ ספר בּ פרוּ ׁש וֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה
הּס לּ ם בּ על זי"ע אׁש לג הגר"י הּק וֹ דם הדּ וֹ ר מן האקי הּמ קבּ ל בּ פרוּ ׁש  ספרים ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ הרבּ ה

הזּ וֹ הר].זיע"א מתיקוּ ת וּ בספר בּ אריכוּ ת, זוֹ הר מגנּ י בּ ספר [ראה .ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

דּ וֹ בבוֹ ת ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִשׂ פתי
בּ יבמוֹ תאמרוּ  ע"א)חז"ל צז - ע"ב כּ ל(צו יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י מוּ ם יוֹ חנן, רבּ י אמר : ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ ּק בר. דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו הזּ ה, בּ עוֹ לם מּפ יו ׁש מוּ עה דּ בר ׁש אוֹ מרים חכם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד
ידי ועל הלוֹ ם, עליו יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הזּ ה? הּמ אמר בּ על הוּ א מי לכם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְּת תארוּ 
לוֹ  ועוֹ שׂ ים ס"ז] [גּ ּט ין ּת וֹ רתי" "למדוּ  מדּ וֹ תי ׁש נוּ  בּ ני כּ בּק ׁש תוֹ , ּת וֹ רתוֹ  לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
ׁש אמר כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, וכחוֹ  בּ עדנוּ , וּ מתּפ ּל ל רוּ ח, נחת לנוּ  מחזיר הוּ א זה, ידי ועל רוּ ח, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַנחת

הדּ ין. מן העוֹ לם כּ ל את לפטר יכוֹ לני עצמוֹ : ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַעל

הּס וֹ ד בּ גלּ וּ י הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר
כּ ׁש ּמ גּ יעצריכים ויחי, בּ פרׁש ת החיּ ים האוֹ ר דּ ברי וּ בלבּ נוּ , וּ בעינינוּ  בּ ראׁש ינוּ  לשׂ ים אנוּ , ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לנוּ , אוֹ מר אחרוֹ ן, וגוֹ אל ראׁש וֹ ן הגּ וֹ אל ׁש הוּ א רבּ נוּ  מׁש ה הגּ אוּ לה, צריזמן כּ י ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה ׁש ל יינּה  בּ נוּ  הירים,ׁש יּ היה בּ ׁש יר לבאוּ רוֹ  הּק דוֹ ׁש , החיּ ים האוֹ ר אוֹ תנוּ  וׁש וֹ לח , ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

היּ ין" בּ ית אל "הביאני הּפ סוּ ק: ד)על ב, הירים חלקי(ׁש יר כּ ל ּפ רוּ ׁש  ּת וֹ רה, ׁש ל יינּה  , ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
זה, בּ פסוּ ק מרּמ ז ורׁש "י לּמ וּ דהּפ רדּ "ס על והוּ א הּס וֹ ד, בּ גלּ וּ י הוּ א ׁש העּק ר יסוֹ ד - יין ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וׁש לוֹ ם חס אז ּת וֹ רה ׁש ל יינּה  בּ הם אין וׁש לוֹ ם חס ואם כּ סדרם, ּת מידים הּק דוֹ ׁש  זּ וֹ הר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה
וצער הּק דוֹ ׁש .בּ קׁש י זהר ילמדוּ  ישׂ ראל בּ ית ׁש כּ ל וּ לחזּ ק להתמּס ר צרי כּ ן ועל ׁש ם. עיּ ן ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

הּס וֹ ד ּת וֹ רת ׁש הוּ א היּ ין" בּ ית אל "הביאני הּפ סוּ ק: אחרי הבּ א בּ פסוּ ק ׁש ם הירים ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוּ בׁש יר
בּ אהבה מׁש יח בּ א רּפ דוּ ניאז בּ אׁש יׁש וֹ ת "סּמ כוּ ני הבּ א: הּפ סוּ ק אהבה עלי ודגלוֹ  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

- מבּק ׁש ת ישׂ ראל כּ נסת הכּ לבּ ּת ּפ וּ חים". והכּ וֹ לל כּ וֹ ללים ב' עם בּ אׁש יׁש וֹ ת סּמ כוּ ני ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֹ
,1221 בּ גימטריּ ה יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת נּ א וכן ,1221 בּ תוֹ רתוֹ בּ גימטריּ ה ׁש הוּ א ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הלמה. לגּ אּל ה וּ לרוֹ ממּה  להקימּה  לכינה וסמ סעד בּ ּת ּפ וּ חיםהּק דוֹ ׁש ה רּפ דוּ ני ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ ּת ּפ וּ חים ,350 בּ גימטריּ ה כּ וֹ ללים ב' עם לוֹ מדים זוֹ הר וכן 350 בּ גימטריּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרּפ דוּ ני
לפדוֹ תינוּ  ראוּ י ּפ דוּ ני ר' כּ לוֹ מר ,546 בּ גימטריּ ה האוֹ תיּ וֹ ת עם ישׂ ראל 546 ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ ה

אני" אהבה חוֹ לת "כּ י ישׂ ראל. כּ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על בּ רחמים- השיריםר' (שיר ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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ה) היכלוֹ ב, ׁש הוּ א צּפ וֹ ר, קן ּת בוֹ ת ראׁש י קץ ,548 בּ גימטריּ ה מׁש יח קץ ,548 ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ ה
מׁש יח, ורחמיםׁש ל אהבה מסוֹ בבת כּ י - מסוֹ בבת בּ כּ רמים חוֹ לת מּל ׁש וֹ ן חוֹ לת כּ י כּ לוֹ מר ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מׁש יח, בּ קץ - זי"עאנוּ  הרׁש בּ "י ּת וֹ רת הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על זה יראוּ וכל . ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה נפׁש נוּ , ותגל לבּ נוּ , וישׂ מח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵעינינוּ ,

לּמ וּ ד דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה ידי על ּת ׁש וּ בה בּ על נעשׂ ה הכּ ל ׁש עזב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְיהוּ די
הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

הּס ּפ וּ ר:וזה ּת כן ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

בּ עללבית והוּ א הּק דׁש , עיר בּ ירוּ ׁש לים גּ ר ׁש הוּ א לי, וסּפ ר יהוּ די, נכנס ׁש ּל נוּ  הּמ דרׁש  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לוֹ  ולקח ׁש בּ ּת וֹ רה, העברוֹ ת כּ ל על ׁש עבר הנּ עוּ רים, מימי חבר לוֹ  והיה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
ויזא, נירוֹ ת לוֹ  היה וא אּת ּה , להתחּת ן הבּ רית לארצוֹ ת נסע ליצלן, רחמנא נכרית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאה
הּס פר לפניו הזדּ ּמ ן לביתוֹ , בּ בוֹ אוֹ  ישׂ ראל, לארץ חזרה אוֹ תוֹ  ׁש לחוּ  לכן ,בּ דּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶנאבדוּ 
על לבוֹ א האּס וּ ר וגדל בּ חמר ׁש ּמ דבּ ר הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר קטע ׁש ם וקרא ּפ תחוֹ , לישׂ ראל, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹחק
ׁש הוּ א לוֹ  ואמר ׁש ּל וֹ , לחבר טילּפ ן ותכף בּ וֹ , אחזוּ  וּ פחד ורתת אימה ונכרית, ׁש פחה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנדּ ה
לארצוֹ ת להכּ נס לוֹ  נתנוּ  ׁש א דּ ׁש מיּ א מהּס יּ עּת א עכׁש ו, ׁש ראה מּמ ה המוּ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָּפ ׁש וּ ט
לוֹ  ואמר הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר הזּ ה הּק טע את דּ וקא ׁש ּמ צא הּפ רטית וּ מההׁש גחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית,
יחדּ ו והלכוּ  לירוּ ׁש לים, לוֹ  קרא ׁש ּל וֹ  החבר מה, ויהי עּמ ּה  להתחּת ן א החליט ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
נעשׂ ה וּ לבּס וֹ ף ׁש עוֹ ת, כּ ּמ ה ׁש ם וּ בכה הּמ ערבי, לכּ תל נסעוּ  מכּ ן לאחר בּ מוֹ צא, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלּמ עין

וּ מצווֹ ת. ּת וֹ רה ׁש וֹ מר גּ מוּ ר, ּת ׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ על

[ולכןרוֹ אים לתאר, לנוּ  אפׁש ר ׁש אי עצוּ ם, כּ ה כּ ח יׁש  הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ זּ וֹ הר הזּ ה, מהּס ּפ וּ ר ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר הגּ דוֹ לים הּת ׁש וּ בה מחזירי ׁש הם "הידבּ רוּ ת" הרבּ ים מזכּ י ׁש ל חלקם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
ׁש הם מּפ ני ּת ׁש וּ בה, לבעלי זוֹ הר ספרי סטים אלפים לׁש ני קרוֹ ב חלקוּ  והם העוֹ לם, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
הרׁש בּ "י, כּ ח יעשׂ וּ ] וכן יראוּ  וּ מהם בּ תׁש וּ בה, להחזיר אי הּס וֹ ד, את וּ מבינים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים,

בּ תׁש וּ בה. לחזר יכוֹ לים הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר קצת עם אחד ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ רגע

הזוֹ הרענג לּמ פעל מתארגּ נים ישׂ ראל אלפי רבבוֹ ת ולראוֹ ת, לחזוֹ ת מרבּ ה, ושׂ מחה גּ דוֹ ל ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לבדּ וֹ ", לד' "בּ לּת י דגליהם על וחרתוּ  והזוֹ הר)העוֹ למי, הרמח"ל בּ ספר הזּ ה(ראה וּ בדגל ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

וּ מתקבּ צים אלי", לד' "מי אׁש  להבוֹ ת חוֹ צב בּ קוֹ ל וּ מתריעים ישׂ ראל, ערי על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ וֹ גלים
עקבתא דּ וֹ ר בּ דוֹ רנוּ  עדין ׁש יּ ׁש נם לפליטה, ׁש נּ ׁש ארוּ  ד' יראי ישׂ ראל, ּת פוּ צוֹ ת בּ כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסביבם
להקים וּ פעלים ורבּ וּ ץ קבּ וּ ץ ועוֹ שׂ ים זי"ע, לרׁש בּ "י להתקרב בּ אמת החפצים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מׁש יחא,
יהוּ די, זיקת בּ לבּ ם ּפ וֹ עם קדוֹ ׁש ים, ישׂ ראל והמוֹ ני כּ וּ לוֹ , העוֹ לם וּ בכל בּ ארץ, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִׁש יעוּ רים

לרגּ לם. נר האמת כּ י ההכּ רה לרגל אחריהם אהבה בּ עבוֹ תוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמׁש כים
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קבּ צעל המדבּ ריםכּ ן הּמ אמרים בּ ראׁש ית חּמ ׁש  סדר על הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר מאמרי כּ ל נוּ  ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ להוֹ רוֹ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל לבּ וֹ ת להלהיב וּ בכ הּת ׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵמעניני
חוֹ זרים הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר וגירסא לּמ וּ ד ידי ׁש על יוֹ ם, ׁש בּ כל וּ מעשׂ ים לרבּ ים, ּת ׁש וּ בה ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל. בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

 ּלהבדּ ילוּ ברו ידידי ידי על ׁש נּ כּת ב מדּ בׁש , מתוֹ ק הנּ פלא לּפ רוּ ׁש  בּ דוֹ רנוּ  זּ כינוּ  ׁש  ה', ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הׁש ּת מׁש נוּ  אׁש ר זי"ע, פריׁש  דּ ניּ אל רבּ י הּמ קבּ ל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן לחיּ ים, חיּ ים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין
הׁש ּת מׁש נוּ  וכן ספריו, את לפרסם רצינוּ  כּ י ספרים, וּ בׁש אר הזּ ה, בּ ספר בּ פרוּ ׁש וֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה
הּס לּ ם בּ על זי"ע אׁש לג הגר"י הּק וֹ דם הדּ וֹ ר מן האקי הּמ קבּ ל בּ פרוּ ׁש  ספרים ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ הרבּ ה

הזּ וֹ הר].זיע"א מתיקוּ ת וּ בספר בּ אריכוּ ת, זוֹ הר מגנּ י בּ ספר [ראה .ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

דּ וֹ בבוֹ ת ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִשׂ פתי
בּ יבמוֹ תאמרוּ  ע"א)חז"ל צז - ע"ב כּ ל(צו יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י מוּ ם יוֹ חנן, רבּ י אמר : ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ ּק בר. דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו הזּ ה, בּ עוֹ לם מּפ יו ׁש מוּ עה דּ בר ׁש אוֹ מרים חכם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד
ידי ועל הלוֹ ם, עליו יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הזּ ה? הּמ אמר בּ על הוּ א מי לכם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְּת תארוּ 
לוֹ  ועוֹ שׂ ים ס"ז] [גּ ּט ין ּת וֹ רתי" "למדוּ  מדּ וֹ תי ׁש נוּ  בּ ני כּ בּק ׁש תוֹ , ּת וֹ רתוֹ  לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
ׁש אמר כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, וכחוֹ  בּ עדנוּ , וּ מתּפ ּל ל רוּ ח, נחת לנוּ  מחזיר הוּ א זה, ידי ועל רוּ ח, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַנחת

הדּ ין. מן העוֹ לם כּ ל את לפטר יכוֹ לני עצמוֹ : ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַעל

הּס וֹ ד בּ גלּ וּ י הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר
כּ ׁש ּמ גּ יעצריכים ויחי, בּ פרׁש ת החיּ ים האוֹ ר דּ ברי וּ בלבּ נוּ , וּ בעינינוּ  בּ ראׁש ינוּ  לשׂ ים אנוּ , ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לנוּ , אוֹ מר אחרוֹ ן, וגוֹ אל ראׁש וֹ ן הגּ וֹ אל ׁש הוּ א רבּ נוּ  מׁש ה הגּ אוּ לה, צריזמן כּ י ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה ׁש ל יינּה  בּ נוּ  הירים,ׁש יּ היה בּ ׁש יר לבאוּ רוֹ  הּק דוֹ ׁש , החיּ ים האוֹ ר אוֹ תנוּ  וׁש וֹ לח , ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

היּ ין" בּ ית אל "הביאני הּפ סוּ ק: ד)על ב, הירים חלקי(ׁש יר כּ ל ּפ רוּ ׁש  ּת וֹ רה, ׁש ל יינּה  , ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
זה, בּ פסוּ ק מרּמ ז ורׁש "י לּמ וּ דהּפ רדּ "ס על והוּ א הּס וֹ ד, בּ גלּ וּ י הוּ א ׁש העּק ר יסוֹ ד - יין ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וׁש לוֹ ם חס אז ּת וֹ רה ׁש ל יינּה  בּ הם אין וׁש לוֹ ם חס ואם כּ סדרם, ּת מידים הּק דוֹ ׁש  זּ וֹ הר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה
וצער הּק דוֹ ׁש .בּ קׁש י זהר ילמדוּ  ישׂ ראל בּ ית ׁש כּ ל וּ לחזּ ק להתמּס ר צרי כּ ן ועל ׁש ם. עיּ ן ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

הּס וֹ ד ּת וֹ רת ׁש הוּ א היּ ין" בּ ית אל "הביאני הּפ סוּ ק: אחרי הבּ א בּ פסוּ ק ׁש ם הירים ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוּ בׁש יר
בּ אהבה מׁש יח בּ א רּפ דוּ ניאז בּ אׁש יׁש וֹ ת "סּמ כוּ ני הבּ א: הּפ סוּ ק אהבה עלי ודגלוֹ  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

- מבּק ׁש ת ישׂ ראל כּ נסת הכּ לבּ ּת ּפ וּ חים". והכּ וֹ לל כּ וֹ ללים ב' עם בּ אׁש יׁש וֹ ת סּמ כוּ ני ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֹ
,1221 בּ גימטריּ ה יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י הּת נּ א וכן ,1221 בּ תוֹ רתוֹ בּ גימטריּ ה ׁש הוּ א ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הלמה. לגּ אּל ה וּ לרוֹ ממּה  להקימּה  לכינה וסמ סעד בּ ּת ּפ וּ חיםהּק דוֹ ׁש ה רּפ דוּ ני ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ ּת ּפ וּ חים ,350 בּ גימטריּ ה כּ וֹ ללים ב' עם לוֹ מדים זוֹ הר וכן 350 בּ גימטריּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרּפ דוּ ני
לפדוֹ תינוּ  ראוּ י ּפ דוּ ני ר' כּ לוֹ מר ,546 בּ גימטריּ ה האוֹ תיּ וֹ ת עם ישׂ ראל 546 ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ ה

אני" אהבה חוֹ לת "כּ י ישׂ ראל. כּ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על בּ רחמים- השיריםר' (שיר ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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נשׂ א ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זהר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהם. ע"א)להתרחק קכ"ד לּמ וּ ד(דּ ף ידי ׁש על : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נ הּק דוֹ ׁש  ויׁש מעאל.הזּ הר אדוֹ ם נחׁש , כּ לב, רב, הערב את נצּ ח ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זּ הרוּ מוּ בן בּ תּק וּ ני הּמ באר ּפ י נ"ג:)על להגן,(דּ ף כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ הצּ דּ יק, ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ גמרא כּ דאיתא הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י ׁש הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל נח ּת בת דּ ףולהיוֹ ת (סכּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌

אתמה:) לפטר אני יכוֹ ל יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י מוּ ם ירמיה, רבּ י אמר חזקיּ ה, ואמר :ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
הוּ א וּ בספרוֹ  בּ וֹ  כּ ׁש מתדבּ קים ולכן עּת ה, עד ׁש נּ בראתי מיּ וֹ ם הדּ ין, מן כּ ּל וֹ  העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
ישׂ ראל לארץ הגּ יע וא ישׂ ראל מעל הוֹ אה נעצר בּ זכוּ תוֹ  ולכן עּת ה הדּ וֹ ר על גּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמגן

להבין. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקל

הרה , את לימח ה יראל , זה  מ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ[אר:
עו ני לגל ת תא מכניס ה א ר ד ְְְִֵֵַַָָָָָה
ל ''ב   ת ר ,דע חת י מעאל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָבני
ויצרפ נ ויתל ררית  בה , ניונ ,'' ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹונח

תב  זה ההב. וכבח ס ה צר(יג (זכריה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
את בח י בחנ  סה את צר יצרפְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

,ה תק עד א)ה הב, יהי(ישעיה א ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
[.יניל לג  ני  ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ

ג ורע, ט ב אמר ,ואילנא  טו )יני ו רה)מ ת ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
 גי .' וג  יה ק מו יה אל  לו  ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָה'
טב  אילנא  הו ה רב, ערב ע יראל  הוְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
י וח ימינא . מטרא מתק יח א, ועל ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָורע ,
הו רב ערב  בזמנא  מאלא. מ טרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמר,
ה  הו  אי הוי לי ראל,  ל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָֻמחטיאי
ההא , מרירי ה אתהדרא מיא רע. ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֻמ טרא

דכתיב, הא הדא מ א, מר טו )ע ויבא)מ ת ְְְֲִִֵַַַָָָֹ
. ה  מרי י מרה מי לת יכל ולא ְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹמרתה

ה עת ע ביל ורע, ט ב העת וע ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָאר :
 מרי י  מרה מי לת  יכל ולא מרה ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָֹנאמר
 מערבי י ראל הי לפי ,'וג ע ה ' רהו ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה
 לכ יראל , את מחטיאי , רעי ה רב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָערב

מהרע, הב את לברר צרי רב היה  ערב מ ב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
 ולכ הרע מד  הי יראל  את ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמחטיאי

. מרי  הי יִִַַָָה

אי  סטה, נסינא גוונא איה מר ,  ע ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהאי
ל יק א  מיי אי , על חת ְְְְְִִַַַַָָָָסטת

,יריכ ונפלה בטנ ובתה  בה ,מרירי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָאתהדר
זרע , ונזרעה ונתה תיב, מה סטת  לא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָואי

. יה ק וימ הכא א ר . ְְְִִִַַַַָָָואלידת

,י ה  לת  נר מ ה  ליה הר וע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ[אר:
חת סטתה  א ה טה , ל  י ה  מ ְְִִֶֶַַַַָָָָָָהיה
להית חזר  תא קה י ה תא ,עלְְְֲִִִֶַַַָָָָ
בטנ "וצבתה  ה ת ב  התק יד ועל  , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָמרי
תב  אז אי חת סטתה  לא וא ," ירכ ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹונפלה 
דק יה מרה א  , י קד  ני ְְְִִִִֶַַַָָָָָליד
רי  אר   מ .ריטה   ונמצא י ראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֻאת 

ע "ב.) קכ "ד  לעיל  ההר מאמר  ְְְֲֵֶַַַַַָָֹאלעזר 

פ רקנא ליראל   ל לנאה יתעביד א, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָגוונא
דכתיב, הא הדא יב )תרייתא , יתרר)נאל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

טב, מ טרא   אי , יר רפוי נ ְְְְְְְְִִִִִִַַָָויתל
והר נסינא .  טראוקיימימ  אי עיר  יע ְְְְְְְְִִִִִִִִַָָָ

ה יויתק יג)רע, יראל(יחזקאל אדמת ואל  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ
.ל וקטיל  יבא ְִָָֹֹלא

לנת [אר: הא  ר  דה יע ה זה עי ְְֲֵֵֶֶַַַָָ
את  לברר די האחר נה, האה לפני  י ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת 
ידי  על המאת, המ ת מ הדת ְְְְְִֵֵַַַַַָָהמת
יקיוה והרת, הלת על  עליה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹכיד
 וה נסינת רק  ה הר ת ל  ה' אמיניְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָה
 קוית מאתמ ויטהר ניתל ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֻלט בה,
תפה, ת בה את יתר רית הְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ויאבד דוי יראל  מ לל  יצא עי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוהר
יעוהר" ת ב מה  וזה בה , ירא ְְְְְִִִֶֶַַָָֹולא
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קהלתאנחנוּ  מאמר את היטב ׁש יּ וֹ דעים ישׂ ראל, בּ ני מאחינוּ  יּק ירי, רברבי הני רוֹ אים ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
הבל" הכּ ל הבלים הבל קהלת אמר הבלים ב)"הבל א, וצלוּ ל(קהלת הבּ היר וּ מחם , ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מוֹ עיל" בּ ם ואין "הבל הזּ ה העוֹ לם ׁש כּ ל יט)לדעת טז, הוּ א,(ירמיהו האמּת י והעּק ר , ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אלוֹ קי אוֹ ר בּ ׁש פע ידיהם על ולזכּ וֹ ת ׁש יּ וֹ תר, כּ ּמ ה ישׂ ראל כּ לל את גּ מראלזכּ וֹ ת (עיין ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צ"ט) ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדרין

ויׁש כּ ּמ ה מאוֹ ת ׁש ּק נוּ  מהם יׁש  אׁש ר ותפארּת ם, הוֹ דם בּ מא להכּ ירם וּ מחזּ ק מפעים ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הזּ ה, בּ עוֹ לם ּת וֹ רה ׁש עה ׁש ל ער ׁש יּ וֹ דעים מּפ ני חנּ ם, לחלוּ קה סטים, ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

ׁש נים ׁש ׁש   ֹוּ בתו ולרבבוֹ ת, לאלפים ׁש מוּ כּפ ל הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר לּמ וּ ד נדּפ סוּ וּ בפרט אּל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ּת ּק וּ ני וכן סטים, אלף רק נדּפ סוּ  מּק דם ׁש נים וּ בעשׂ ר זוֹ הר, ׁש ל סטים אלף מאה ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

מליוֹ ן. כּ חצי האחרוֹ נוֹ ת ׁש נים בּ כּמ ה נדּפ סוּ  ואדרוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ הר

והּק בּ לה הזוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹכּ ח
ׁש היה[א]אמר זצוק"ל, דּ רזי ׁש מוּ אל ר' מהרה"ג ׁש מע ׁש ליט"א, ׁש ץ מׁש ה ר' הרה"ג ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הרה"ג את אּמ נוּ  רחל בּ קבר ּפ גׁש  זצוק"ל אמת' כּ ׁש ה'אמרי מעשׂ ה בּ ׁש עת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹנכח
ׁש וֹ את כּ וּ נוֹ ת, עם ּת פּל וֹ ת ׁש עשׂ וּ  מקבּ לים, חבוּ רת עם זצוק"ל, מוּ צפי סלמאן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַר'
לעשׂ וֹ ת צריכים ׁש היוּ  מוּ צפי להרב אמת' ה'אמרי ואמר ישׂ ראל. לארץ תבוֹ א א ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאירוֹ ּפ ה
זצוק"ל, ה'ּס ּל ם' בּ על על מוּ בא וכן הגּ זירוֹ ת. את מבּט לים היוּ  וּ בזה בּ אירוֹ ּפ ה ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹזאת
קוֹ דם ספרוֹ  את כּ וֹ תב היה ׁש אּל וּ  ואמר הּמ לחמה, בּ גלל חבּ וּ רוֹ , את לכּת ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל
מלחמת נסּת יּ מה הראׁש וֹ ן, הכּ ר את ׁש הדּפ יס בּ יוֹ ם ואכן ׁש וֹ אה. היתה א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ לחמה,
עם את להצּ יל היּ חיד הדּ בר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר כּ י מזּ ה, אנוּ  רוֹ אים הניּ ה. ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ישׂ ראל. עם את הּמ צּ ילים מן להיוֹ ת הזּ ה הגּ דוֹ ל לדבר לזכּ וֹ ת רוֹ צה א וּ מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

האמּת יּ ים,היּ וֹ צא הצּ דּ יקים הם הּק דוֹ ׁש , זּ וֹ הר ללמוֹ ד ׁש המעוֹ ררים הּק דוֹ ׁש , מהזּ הר לנוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌
רב מהערב הם מעוֹ ררים ׁש א ואּל וּ  צדקנוּ , מׁש יח נׁש מת וצרי[ב],ׁש בּ הם ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

החשמל ".א . "סוד  ספר

רב,ב. הערב  את ננ ח  ד ה ה הר  לד ידי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל 
וימעאל :  אד ,נח ְְִֵֶֶֶָָָלב,

ע"א: קכ"ד  נא ר ת ַַַָָָֹזהר
עי  אפח ק ,ה אל מהימנא: רעיא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָאמר
הא סטרא. כל  לי, עזר ה א  אנ ,דיפְְְְְְְִִִִֵַָָָ
 אהר  אלעזר  נחס קדמיתא, אמר  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ילי, אח   איה ו אי אהר ב .היז)ה אח(מלי ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
י לד . ְִֵָָָלרה

תח  ק הביא  ה לאל אמר ינ ר מ ה  ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ[אר:

עזר אה י הצו ת  טעמי לבאר תסעני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָעי
י.] אח נקרא ואה  צד, כל ְְְִִִֶַַָָָָלי

ארייתא, לימח אי ד י ראל, א ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָגוונא
בני  ע ו  בני גלתא  ל ייעל  ה א  רי ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָקדא
ל "ב  ייהדר , לה עדא ח ת  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָימעאל,
רפוי  נויתל ררית  בה , דנוא ," ְְְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָונח

דכתיב , הא הדא ההב , וכבח  סה  צר זכריה) ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

אתיג) בח יבחנ ס ה את צר  י צרפְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
, ה ייתק עד א)ההב, יהי(יעיה א ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

. ינ יל לג ני ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ
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נשׂ א ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  בּ זהר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מהם. ע"א)להתרחק קכ"ד לּמ וּ ד(דּ ף ידי ׁש על : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נ הּק דוֹ ׁש  ויׁש מעאל.הזּ הר אדוֹ ם נחׁש , כּ לב, רב, הערב את נצּ ח ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זּ הרוּ מוּ בן בּ תּק וּ ני הּמ באר ּפ י נ"ג:)על להגן,(דּ ף כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ הצּ דּ יק, ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ גמרא כּ דאיתא הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י ׁש הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל נח ּת בת דּ ףולהיוֹ ת (סכּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌

אתמה:) לפטר אני יכוֹ ל יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י מוּ ם ירמיה, רבּ י אמר חזקיּ ה, ואמר :ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
הוּ א וּ בספרוֹ  בּ וֹ  כּ ׁש מתדבּ קים ולכן עּת ה, עד ׁש נּ בראתי מיּ וֹ ם הדּ ין, מן כּ ּל וֹ  העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
ישׂ ראל לארץ הגּ יע וא ישׂ ראל מעל הוֹ אה נעצר בּ זכוּ תוֹ  ולכן עּת ה הדּ וֹ ר על גּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמגן

להבין. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקל

הרה , את לימח ה יראל , זה  מ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ[אר:
עו ני לגל ת תא מכניס ה א ר ד ְְְִֵֵַַָָָָָה
ל ''ב   ת ר ,דע חת י מעאל  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָבני
ויצרפ נ ויתל ררית  בה , ניונ ,'' ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹונח

תב  זה ההב. וכבח ס ה צר(יג (זכריה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
את בח י בחנ  סה את צר יצרפְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

,ה תק עד א)ה הב, יהי(ישעיה א ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
[.יניל לג  ני  ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ

ג ורע, ט ב אמר ,ואילנא  טו )יני ו רה)מ ת ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
 גי .' וג  יה ק מו יה אל  לו  ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָה'
טב  אילנא  הו ה רב, ערב ע יראל  הוְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
י וח ימינא . מטרא מתק יח א, ועל ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָורע ,
הו רב ערב  בזמנא  מאלא. מ טרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמר,
ה  הו  אי הוי לי ראל,  ל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָֻמחטיאי
ההא , מרירי ה אתהדרא מיא רע. ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֻמ טרא

דכתיב, הא הדא מ א, מר טו )ע ויבא)מ ת ְְְֲִִֵַַַָָָֹ
. ה  מרי י מרה מי לת יכל ולא ְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹמרתה

ה עת ע ביל ורע, ט ב העת וע ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָאר :
 מרי י  מרה מי לת  יכל ולא מרה ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָֹנאמר
 מערבי י ראל הי לפי ,'וג ע ה ' רהו ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹה
 לכ יראל , את מחטיאי , רעי ה רב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָערב

מהרע, הב את לברר צרי רב היה  ערב מ ב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
 ולכ הרע מד  הי יראל  את ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמחטיאי

. מרי  הי יִִַַָָה

אי  סטה, נסינא גוונא איה מר ,  ע ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהאי
ל יק א  מיי אי , על חת ְְְְְִִַַַַָָָָסטת

,יריכ ונפלה בטנ ובתה  בה ,מרירי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָָאתהדר
זרע , ונזרעה ונתה תיב, מה סטת  לא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָואי

. יה ק וימ הכא א ר . ְְְִִִַַַַָָָואלידת

,י ה  לת  נר מ ה  ליה הר וע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ[אר:
חת סטתה  א ה טה , ל  י ה  מ ְְִִֶֶַַַַָָָָָָהיה
להית חזר  תא קה י ה תא ,עלְְְֲִִִֶַַַָָָָ
בטנ "וצבתה  ה ת ב  התק יד ועל  , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָמרי
תב  אז אי חת סטתה  לא וא ," ירכ ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹונפלה 
דק יה מרה א  , י קד  ני ְְְִִִִֶַַַָָָָָליד
רי  אר   מ .ריטה   ונמצא י ראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֻאת 

ע "ב.) קכ "ד  לעיל  ההר מאמר  ְְְֲֵֶַַַַַָָֹאלעזר 

פ רקנא ליראל   ל לנאה יתעביד א, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָגוונא
דכתיב, הא הדא יב )תרייתא , יתרר)נאל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

טב, מ טרא   אי , יר רפוי נ ְְְְְְְְִִִִִִַַָָויתל
והר נסינא .  טראוקיימימ  אי עיר  יע ְְְְְְְְִִִִִִִִַָָָ

ה יויתק יג)רע, יראל(יחזקאל אדמת ואל  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ
.ל וקטיל  יבא ְִָָֹֹלא

לנת [אר: הא  ר  דה יע ה זה עי ְְֲֵֵֶֶַַַָָ
את  לברר די האחר נה, האה לפני  י ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת 
ידי  על המאת, המ ת מ הדת ְְְְְִֵֵַַַַַָָהמת
יקיוה והרת, הלת על  עליה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹכיד
 וה נסינת רק  ה הר ת ל  ה' אמיניְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָה
 קוית מאתמ ויטהר ניתל ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֻלט בה,
תפה, ת בה את יתר רית הְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ויאבד דוי יראל  מ לל  יצא עי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוהר
יעוהר" ת ב מה  וזה בה , ירא ְְְְְִִִֶֶַַָָֹולא
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קהלתאנחנוּ  מאמר את היטב ׁש יּ וֹ דעים ישׂ ראל, בּ ני מאחינוּ  יּק ירי, רברבי הני רוֹ אים ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
הבל" הכּ ל הבלים הבל קהלת אמר הבלים ב)"הבל א, וצלוּ ל(קהלת הבּ היר וּ מחם , ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מוֹ עיל" בּ ם ואין "הבל הזּ ה העוֹ לם ׁש כּ ל יט)לדעת טז, הוּ א,(ירמיהו האמּת י והעּק ר , ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אלוֹ קי אוֹ ר בּ ׁש פע ידיהם על ולזכּ וֹ ת ׁש יּ וֹ תר, כּ ּמ ה ישׂ ראל כּ לל את גּ מראלזכּ וֹ ת (עיין ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צ"ט) ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדרין

ויׁש כּ ּמ ה מאוֹ ת ׁש ּק נוּ  מהם יׁש  אׁש ר ותפארּת ם, הוֹ דם בּ מא להכּ ירם וּ מחזּ ק מפעים ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הזּ ה, בּ עוֹ לם ּת וֹ רה ׁש עה ׁש ל ער ׁש יּ וֹ דעים מּפ ני חנּ ם, לחלוּ קה סטים, ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

ׁש נים ׁש ׁש   ֹוּ בתו ולרבבוֹ ת, לאלפים ׁש מוּ כּפ ל הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר לּמ וּ ד נדּפ סוּ וּ בפרט אּל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ּת ּק וּ ני וכן סטים, אלף רק נדּפ סוּ  מּק דם ׁש נים וּ בעשׂ ר זוֹ הר, ׁש ל סטים אלף מאה ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

מליוֹ ן. כּ חצי האחרוֹ נוֹ ת ׁש נים בּ כּמ ה נדּפ סוּ  ואדרוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ הר

והּק בּ לה הזוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹכּ ח
ׁש היה[א]אמר זצוק"ל, דּ רזי ׁש מוּ אל ר' מהרה"ג ׁש מע ׁש ליט"א, ׁש ץ מׁש ה ר' הרה"ג ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הרה"ג את אּמ נוּ  רחל בּ קבר ּפ גׁש  זצוק"ל אמת' כּ ׁש ה'אמרי מעשׂ ה בּ ׁש עת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹנכח
ׁש וֹ את כּ וּ נוֹ ת, עם ּת פּל וֹ ת ׁש עשׂ וּ  מקבּ לים, חבוּ רת עם זצוק"ל, מוּ צפי סלמאן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַר'
לעשׂ וֹ ת צריכים ׁש היוּ  מוּ צפי להרב אמת' ה'אמרי ואמר ישׂ ראל. לארץ תבוֹ א א ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאירוֹ ּפ ה
זצוק"ל, ה'ּס ּל ם' בּ על על מוּ בא וכן הגּ זירוֹ ת. את מבּט לים היוּ  וּ בזה בּ אירוֹ ּפ ה ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹזאת
קוֹ דם ספרוֹ  את כּ וֹ תב היה ׁש אּל וּ  ואמר הּמ לחמה, בּ גלל חבּ וּ רוֹ , את לכּת ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל
מלחמת נסּת יּ מה הראׁש וֹ ן, הכּ ר את ׁש הדּפ יס בּ יוֹ ם ואכן ׁש וֹ אה. היתה א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ לחמה,
עם את להצּ יל היּ חיד הדּ בר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר כּ י מזּ ה, אנוּ  רוֹ אים הניּ ה. ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ישׂ ראל. עם את הּמ צּ ילים מן להיוֹ ת הזּ ה הגּ דוֹ ל לדבר לזכּ וֹ ת רוֹ צה א וּ מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

האמּת יּ ים,היּ וֹ צא הצּ דּ יקים הם הּק דוֹ ׁש , זּ וֹ הר ללמוֹ ד ׁש המעוֹ ררים הּק דוֹ ׁש , מהזּ הר לנוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌
רב מהערב הם מעוֹ ררים ׁש א ואּל וּ  צדקנוּ , מׁש יח נׁש מת וצרי[ב],ׁש בּ הם ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

החשמל ".א . "סוד  ספר

רב,ב. הערב  את ננ ח  ד ה ה הר  לד ידי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל 
וימעאל :  אד ,נח ְְִֵֶֶֶָָָלב,

ע"א: קכ"ד  נא ר ת ַַַָָָֹזהר
עי  אפח ק ,ה אל מהימנא: רעיא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָאמר
הא סטרא. כל  לי, עזר ה א  אנ ,דיפְְְְְְְִִִִֵַָָָ
 אהר  אלעזר  נחס קדמיתא, אמר  ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ילי, אח   איה ו אי אהר ב .היז)ה אח(מלי ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
י לד . ְִֵָָָלרה

תח  ק הביא  ה לאל אמר ינ ר מ ה  ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ[אר:

עזר אה י הצו ת  טעמי לבאר תסעני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָעי
י.] אח נקרא ואה  צד, כל ְְְִִִֶַַָָָָלי

ארייתא, לימח אי ד י ראל, א ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָגוונא
בני  ע ו  בני גלתא  ל ייעל  ה א  רי ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָקדא
ל "ב  ייהדר , לה עדא ח ת  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָימעאל,
רפוי  נויתל ררית  בה , דנוא ," ְְְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָונח

דכתיב , הא הדא ההב , וכבח  סה  צר זכריה) ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

אתיג) בח יבחנ ס ה את צר  י צרפְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
, ה ייתק עד א)ההב, יהי(יעיה א ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

. ינ יל לג ני ְֲִִֵֶֶֶַַַָָחטאיכ
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ׁש נּ אמר, נעדּ רת, והאמת כּ לב, כּ פני הדּ וֹ ר וּ פני יּמ אסוּ , חטא ויראי ּת סרח, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס וֹ פרים
מׁש ּת וֹ לל" מרע וסר נעדּ רת האמת טו)"וּת הי נט, .(ישעיהו ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

היארה"אבל היּ ּל וֹ ד הבּ ן "כּ ל נאמר כב)בּ ישׂ ראל א, הבּ ן(שמות כּ ל ׁש את כּ לוֹ מר, וגוֹ ', ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וּ בנּ סּת ר בּ נּ גלה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש ּל וֹ מדים מּפ ני בּ נים ׁש נּ קראוּ  ישׂ ראל הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַהיּ ּל וֹ ד,

כּ י יאירוּ [ג]ר"זבּ גימטריּ האוֹ "ר– והם הּת וֹ רה נגלוֹ ת זה והיאוֹ רה הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ׁש זּ הוּ  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מוֹ ׁש בוֹ תם. בּ כל ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

וזהג. החה, אר  לפר הנ ה הקמה  ראה  .1ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
   מע רי  נת ער היתה עצמ וזה : נְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָל
גלת ה כינה  להית ה הר , ספר ח ר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹיחאי
 ע ליחד ורצה  עזר, ואי  מ אי פע  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאפס
היה מה  זה  חר ידי על  מעט יח ד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָה פאר "ת

ד, סקיע חבריו  ע ליחד ה א ר ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
הא הד ידי על  כיני ' הא רי ְְְְְִִֵֵֶַַָק דא 
ל הא זה  חר  ידי על וג א "ר , הינ ְְְְִִֵֶַַַָר "ז

, גקטר והתת הלת, וקת ה הלת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
כינת ונגד   ה נגד עה בכל  עת כל  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלחמת
האת י גל ת נית ה יראל  ה ניה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻונגד
 ה ענא אכלי יוד י י חיו ,חיו קראי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻה
והרמח , והחרב הלע נקרא ה רה ועסק  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיראל,
זה חר  מרעת יל לה ה דת חינת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוה

,' הכ מלאוהפר ימי רסלהת עתיד  ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאה  יז אליו ז תא ל והה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמ יחא.
,כיה כלל  היה טחנ בה ,ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעזרת 

. רצ יהי   ְִֵֵָָאמ
לאברה חסד כ "ד )2. נהר   רא ודע,(מעי וז "ל : ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ

  לה עליו  יחאי   מע הרי נת ע ר  ְִִִִֶַַַַַַָָָָָי
אפס  גלת  ה כינה  להית ל היה  ההר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹחר 
ל לעת  ורצה  ,ל ע זר באי  מ  אי ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָפע
ה הר החר ידי על מר יח ד בעל  ליחד  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹסמ
ה רה ס דת  סקי ע וחבריו  ה א היה  ְְְֲִֵֶַַַָָָָמה 
על  כינ א ה א רי קדא ליחד  ר הְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
על  וג א"ר , גימטר א ר"ז סד הא ה ד ְְְְִִֵֶַַַַָָידי
הלת וקת ה ל ת ל יהיה  ההא החר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָידי
כל  הטיל  ניהחיצ אר  גיטר ה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָוהתת
וה מ ת הדה, מ ת נגד עה בכל  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻעת 
יראל  ני  ונגד  ה כינה  סד  ה  יד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה

 חיוו הקרא להע את  י גלת ני ת ְְְִִֵֵַַָָָָָֻה
קלע נקרא רה  והעסק ,' וכ יוד ארי ת ייְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
 יל לה די סדת חינת  וה ורמח , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹוחרב
עתיד זה וספר זר , זה ח ר ידי  על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמרעת
סעדא  ל די מיחא מלא ימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלהת ת

לגאה,ל כינא. יז אליו ז  א ל והה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָֻ
חב  י תר הא  הה  מ העטת ז עבדה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָי
 קה ית היה מ היה נבית אילי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ ל

.  ַָק

 פס   א האחדת  מ חלק  ְְִִֵֵֵֶַַָֻהפס

 וכ . יקד רת סי יעקב תלדת .3ְְְְֲִֵֵַַָָֹ
וזה יקד רת י תנת ספר ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹתב 

: נ ללה והסר , הגלה חלק , הרה ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
,  חפ אינ הסר חלק והחה אחד, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד ת
האחדת   מ חלק החה י  ,ונענ  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחה
ברי  על הלעיג  מל . חה  אְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

לה ז חכמה סקיהע כינהחכמילה ,יע ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
י  זאת, ילי  חכמ ל ה נה ספר תב מְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,למד רק  חכ נקרא לא  הרה  ל  ְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻה מד
זא"ת ה קראת למ ה להיע די ה מד  א ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹי
נער הא הינ ילה , הער  תב וזה  .'ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָוכ
ה קרא ה גלה חלק  ה רה לבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועסק
א"ר י ה רה, א"ר חפ  ואינ דע, ְְְִֵֵַַַַָָָָלילה 
 ה וסדתיה , ה רה  רזי הינ ר"ז, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָימטרה

,י קרא  ה רת  א חינת  מה זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
 נפ מתחב   האחדת  את אי חה מה  , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻ

אי  ה רה, ה סר חלק  חפ א ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
תרת א י נאמר זה על ,יגלה ל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפר
  ה יג כא ,י האל  יר  כמ ,חפצ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה
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רב הערב הם האמּת יּ ים ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחבּ לים
נ"ג:)זּ הרוּ בּ ּת ּק וּ ני דּ אינוּ ן(דּ ף רב, ערב איהוּ  גּ דוֹ ל דּ ג דּ איהוּ )כּ תוּ ב: מאן(נ"א החוֹ בל, רב ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בּ נין רב ערב חבּ לה, ואיהי חוֹ בל, איהוּ  חבּ לה, מלאכי מכּ ל רב אּל א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵחוֹ בל
עלייהוּ  רב אינוּ ן בּ רית, בּ את בּ שׂ רייהוּ  ית וחבילוּ  ישׂ ראל חאבוּ  דבהוֹ ן חיבא, ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְדלילית

אמרוּ  דּ א וּ בגין לישׂ ראל, דּ גה ואינוּ ן ה)בּ גלוּ תא, יא וגוֹ '.(בּ ּמ דבּ ר הדּ גה את זכרנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

וּ ביאוּ ר:ּת רגּ וּ ם ַ◌ְ◌ִ◌

א')הּפ סוּ קמבאר ב' הס"מ,(יוֹ נה ׁש ל ממׁש לּת וֹ  ּת חת ׁש הם רב, הערב על רוֹ מז גּ דוֹ ל דּ ג , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
החוֹ בל, רב חבּ לה,הנּ קרא נקראת זוּ גוֹ  וּ בת חבּ לה, מלאכי לכל ראׁש  ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ ּה  בּ נים נקראים רב אוֹ תוהערב והׁש חיתוּ  וחבלוּ  בּ עגל, ישׂ ראל בּ ני חטאוּ  ידם ׁש על , ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
והםבּ ריתם, להם, ׁש מעוּ  מּפ ני בּ גּ לוּ ת, ישׂ ראל על ראׁש ים נעשׂ וּ  רב הערב ואלּ וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

דּ א אוֹ תםמביאים ׁש ּמ צערים בּ צּ ער לישׂ ראל הכּ תוּ בגוֹ ת ׁש אמר וזה ה), יא "זכרנוּ (בּ ּמ דבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ אגה. מּל ׁש וֹ ן הדּ גה", ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאת

הּק דוֹ ׁש וּ בזמנא עתיד בתראה וּ בגלוּ תא סגּ יאין, מנּ ייהוּ  קטיל מּמ צרים ישׂ ראל דנפקוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
איהוּ  ודא לוֹ ן, לקטלא הוּ א  ּיח)בּ רו ז מתה.(ׁש מוֹ ת בּ יאוֹ ר אׁש ר והדּ גה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

חׁש ,ּת רגּ וּ ם: בּ מכּ ת ּמ תוּ  הרׁש עים הם הּס יגים, נהרגוּ  מּמ צרים, ישׂ ראל ׁש יּ צאוּ  וּ בזמן ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
את להרוֹ ג הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד הּמ ׁש יח, בּ יאת קדם האחרוֹ ן בּ גּ לוּ ת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

הבּ רוּ ר זמן זּ הוּ  ׁש  רב, הערב ׁש הם הרׁש עים ׁש כּ תוּ בכּ ל וזה יח). ז, אׁש ר(ׁש מוֹ ת "והדּ גה , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
דּ גה. ׁש נּ קראת ּפ לוֹ נית הּק לּפ ה ותתבּ ּט ל ּת מוּ ת ׁש אז מתה", ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ יּ אוֹ ר

בּ מוֹ ׁש בוֹ תם" "אוֹ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר הדּ בוּ קים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
בּ ּה ויּ באׁש  דאּת מר אוֹ רייתא, דּ א כג)היאוֹ ר ו ואּת מר(מׁש לי לגבּ ייהוּ , סרחת אוֹ ר, ותוֹ רה ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כב)בּ ישׂ ראל א היאוֹ רה(ׁש מוֹ ת ר"ז, איהוּ  אוֹ ר ּת ׁש ליכוּ הוּ , היאוֹ רה היּ ּל וֹ ד הבּ ן כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ּה  דּ אּת מר אוֹ ר, דּ ההוּ א זוּ גיּה  כג)בּ ת י בּ מוֹ ׁש בוֹ תם.(ׁש ם אוֹ ר היה ישׂ ראל בּ ני וּ לכל ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

אוֹ ר",בּ אוּ ר: "ותוֹ רה מּל ׁש וֹ ן יאוֹ ר ׁש נּ קראת הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה זה היאוֹ ר" וזאת"ויּ באׁש  ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
רב הערב בּ עיני מבזּ ה היתה חז"להּת וֹ רה סוֹ טה)כּ מאמר בּ עקבוֹ ת(בּ סוֹ ף ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

נעדּ רת. ּת הא והאמת יּמ אסוּ , חטא ויראי ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח...

לזוֹ נוֹ ת,(צז.)בּ סנהדריןוכן יהיה הוּ עד בּ ית בּ וֹ , בּ א דּ וד ׁש בּ ן דּ וֹ ר, אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י ּת ניא, ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
וחכמת יחננוּ , וא לעיר, מעיר יסוֹ בבוּ  גּ בוּ ל ואנׁש י יאׁש ם, והגּ בלן יחרב, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ ליל

הסק  ה  ויתק הרע, ד א "עי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָר
ט)יחזקאל יבא"(יג , לא י ראל אדמת "ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יהע ואר יראל,  לאר לבא   יז ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא
תא ).הרגת  ֶֶָ
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ׁש נּ אמר, נעדּ רת, והאמת כּ לב, כּ פני הדּ וֹ ר וּ פני יּמ אסוּ , חטא ויראי ּת סרח, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס וֹ פרים
מׁש ּת וֹ לל" מרע וסר נעדּ רת האמת טו)"וּת הי נט, .(ישעיהו ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

היארה"אבל היּ ּל וֹ ד הבּ ן "כּ ל נאמר כב)בּ ישׂ ראל א, הבּ ן(שמות כּ ל ׁש את כּ לוֹ מר, וגוֹ ', ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וּ בנּ סּת ר בּ נּ גלה הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש ּל וֹ מדים מּפ ני בּ נים ׁש נּ קראוּ  ישׂ ראל הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַהיּ ּל וֹ ד,

כּ י יאירוּ [ג]ר"זבּ גימטריּ האוֹ "ר– והם הּת וֹ רה נגלוֹ ת זה והיאוֹ רה הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ׁש זּ הוּ  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מוֹ ׁש בוֹ תם. בּ כל ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

וזהג. החה, אר  לפר הנ ה הקמה  ראה  .1ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
   מע רי  נת ער היתה עצמ וזה : נְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָל
גלת ה כינה  להית ה הר , ספר ח ר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹיחאי
 ע ליחד ורצה  עזר, ואי  מ אי פע  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאפס
היה מה  זה  חר ידי על  מעט יח ד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָה פאר "ת

ד, סקיע חבריו  ע ליחד ה א ר ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
הא הד ידי על  כיני ' הא רי ְְְְְִִֵֵֶַַָק דא 
ל הא זה  חר  ידי על וג א "ר , הינ ְְְְִִֵֶַַַָר "ז

, גקטר והתת הלת, וקת ה הלת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
כינת ונגד   ה נגד עה בכל  עת כל  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלחמת
האת י גל ת נית ה יראל  ה ניה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻונגד
 ה ענא אכלי יוד י י חיו ,חיו קראי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻה
והרמח , והחרב הלע נקרא ה רה ועסק  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיראל,
זה חר  מרעת יל לה ה דת חינת ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוה

,' הכ מלאוהפר ימי רסלהת עתיד  ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאה  יז אליו ז תא ל והה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמ יחא.
,כיה כלל  היה טחנ בה ,ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעזרת 

. רצ יהי   ְִֵֵָָאמ
לאברה חסד כ "ד )2. נהר   רא ודע,(מעי וז "ל : ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ

  לה עליו  יחאי   מע הרי נת ע ר  ְִִִִֶַַַַַַָָָָָי
אפס  גלת  ה כינה  להית ל היה  ההר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹחר 
ל לעת  ורצה  ,ל ע זר באי  מ  אי ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָפע
ה הר החר ידי על מר יח ד בעל  ליחד  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹסמ
ה רה ס דת  סקי ע וחבריו  ה א היה  ְְְֲִֵֶַַַָָָָמה 
על  כינ א ה א רי קדא ליחד  ר הְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
על  וג א"ר , גימטר א ר"ז סד הא ה ד ְְְְִִֵֶַַַַָָידי
הלת וקת ה ל ת ל יהיה  ההא החר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָידי
כל  הטיל  ניהחיצ אר  גיטר ה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָוהתת
וה מ ת הדה, מ ת נגד עה בכל  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻעת 
יראל  ני  ונגד  ה כינה  סד  ה  יד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה

 חיוו הקרא להע את  י גלת ני ת ְְְִִֵֵַַָָָָָֻה
קלע נקרא רה  והעסק ,' וכ יוד ארי ת ייְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
 יל לה די סדת חינת  וה ורמח , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹוחרב
עתיד זה וספר זר , זה ח ר ידי  על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמרעת
סעדא  ל די מיחא מלא ימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלהת ת

לגאה,ל כינא. יז אליו ז  א ל והה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָֻ
חב  י תר הא  הה  מ העטת ז עבדה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָי
 קה ית היה מ היה נבית אילי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ ל

.  ַָק

 פס   א האחדת  מ חלק  ְְִִֵֵֵֶַַָֻהפס

 וכ . יקד רת סי יעקב תלדת .3ְְְְֲִֵֵַַָָֹ
וזה יקד רת י תנת ספר ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹתב 

: נ ללה והסר , הגלה חלק , הרה ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
,  חפ אינ הסר חלק והחה אחד, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד ת
האחדת   מ חלק החה י  ,ונענ  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחה
ברי  על הלעיג  מל . חה  אְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

לה ז חכמה סקיהע כינהחכמילה ,יע ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
י  זאת, ילי  חכמ ל ה נה ספר תב מְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,למד רק  חכ נקרא לא  הרה  ל  ְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻה מד
זא"ת ה קראת למ ה להיע די ה מד  א ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹי
נער הא הינ ילה , הער  תב וזה  .'ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָוכ
ה קרא ה גלה חלק  ה רה לבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועסק
א"ר י ה רה, א"ר חפ  ואינ דע, ְְְִֵֵַַַַָָָָלילה 
 ה וסדתיה , ה רה  רזי הינ ר"ז, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָימטרה

,י קרא  ה רת  א חינת  מה זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
 נפ מתחב   האחדת  את אי חה מה  , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻ

אי  ה רה, ה סר חלק  חפ א ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
תרת א י נאמר זה על ,יגלה ל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפר
  ה יג כא ,י האל  יר  כמ ,חפצ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה
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רב הערב הם האמּת יּ ים ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחבּ לים
נ"ג:)זּ הרוּ בּ ּת ּק וּ ני דּ אינוּ ן(דּ ף רב, ערב איהוּ  גּ דוֹ ל דּ ג דּ איהוּ )כּ תוּ ב: מאן(נ"א החוֹ בל, רב ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בּ נין רב ערב חבּ לה, ואיהי חוֹ בל, איהוּ  חבּ לה, מלאכי מכּ ל רב אּל א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵחוֹ בל
עלייהוּ  רב אינוּ ן בּ רית, בּ את בּ שׂ רייהוּ  ית וחבילוּ  ישׂ ראל חאבוּ  דבהוֹ ן חיבא, ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְדלילית

אמרוּ  דּ א וּ בגין לישׂ ראל, דּ גה ואינוּ ן ה)בּ גלוּ תא, יא וגוֹ '.(בּ ּמ דבּ ר הדּ גה את זכרנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

וּ ביאוּ ר:ּת רגּ וּ ם ַ◌ְ◌ִ◌

א')הּפ סוּ קמבאר ב' הס"מ,(יוֹ נה ׁש ל ממׁש לּת וֹ  ּת חת ׁש הם רב, הערב על רוֹ מז גּ דוֹ ל דּ ג , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
החוֹ בל, רב חבּ לה,הנּ קרא נקראת זוּ גוֹ  וּ בת חבּ לה, מלאכי לכל ראׁש  ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ ּה  בּ נים נקראים רב אוֹ תוהערב והׁש חיתוּ  וחבלוּ  בּ עגל, ישׂ ראל בּ ני חטאוּ  ידם ׁש על , ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
והםבּ ריתם, להם, ׁש מעוּ  מּפ ני בּ גּ לוּ ת, ישׂ ראל על ראׁש ים נעשׂ וּ  רב הערב ואלּ וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

דּ א אוֹ תםמביאים ׁש ּמ צערים בּ צּ ער לישׂ ראל הכּ תוּ בגוֹ ת ׁש אמר וזה ה), יא "זכרנוּ (בּ ּמ דבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ אגה. מּל ׁש וֹ ן הדּ גה", ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאת

הּק דוֹ ׁש וּ בזמנא עתיד בתראה וּ בגלוּ תא סגּ יאין, מנּ ייהוּ  קטיל מּמ צרים ישׂ ראל דנפקוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
איהוּ  ודא לוֹ ן, לקטלא הוּ א  ּיח)בּ רו ז מתה.(ׁש מוֹ ת בּ יאוֹ ר אׁש ר והדּ גה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

חׁש ,ּת רגּ וּ ם: בּ מכּ ת ּמ תוּ  הרׁש עים הם הּס יגים, נהרגוּ  מּמ צרים, ישׂ ראל ׁש יּ צאוּ  וּ בזמן ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
את להרוֹ ג הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד הּמ ׁש יח, בּ יאת קדם האחרוֹ ן בּ גּ לוּ ת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

הבּ רוּ ר זמן זּ הוּ  ׁש  רב, הערב ׁש הם הרׁש עים ׁש כּ תוּ בכּ ל וזה יח). ז, אׁש ר(ׁש מוֹ ת "והדּ גה , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
דּ גה. ׁש נּ קראת ּפ לוֹ נית הּק לּפ ה ותתבּ ּט ל ּת מוּ ת ׁש אז מתה", ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ יּ אוֹ ר

בּ מוֹ ׁש בוֹ תם" "אוֹ ר הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר הדּ בוּ קים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
בּ ּה ויּ באׁש  דאּת מר אוֹ רייתא, דּ א כג)היאוֹ ר ו ואּת מר(מׁש לי לגבּ ייהוּ , סרחת אוֹ ר, ותוֹ רה ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כב)בּ ישׂ ראל א היאוֹ רה(ׁש מוֹ ת ר"ז, איהוּ  אוֹ ר ּת ׁש ליכוּ הוּ , היאוֹ רה היּ ּל וֹ ד הבּ ן כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ּה  דּ אּת מר אוֹ ר, דּ ההוּ א זוּ גיּה  כג)בּ ת י בּ מוֹ ׁש בוֹ תם.(ׁש ם אוֹ ר היה ישׂ ראל בּ ני וּ לכל ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

אוֹ ר",בּ אוּ ר: "ותוֹ רה מּל ׁש וֹ ן יאוֹ ר ׁש נּ קראת הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה זה היאוֹ ר" וזאת"ויּ באׁש  ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
רב הערב בּ עיני מבזּ ה היתה חז"להּת וֹ רה סוֹ טה)כּ מאמר בּ עקבוֹ ת(בּ סוֹ ף ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

נעדּ רת. ּת הא והאמת יּמ אסוּ , חטא ויראי ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח...

לזוֹ נוֹ ת,(צז.)בּ סנהדריןוכן יהיה הוּ עד בּ ית בּ וֹ , בּ א דּ וד ׁש בּ ן דּ וֹ ר, אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י ּת ניא, ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
וחכמת יחננוּ , וא לעיר, מעיר יסוֹ בבוּ  גּ בוּ ל ואנׁש י יאׁש ם, והגּ בלן יחרב, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהגּ ליל

הסק  ה  ויתק הרע, ד א "עי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָר
ט)יחזקאל יבא"(יג , לא י ראל אדמת "ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יהע ואר יראל,  לאר לבא   יז ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא
תא ).הרגת  ֶֶָ
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הם גּ ם - בּ נּ גלה עסקוּ  עּת ה ׁש עד אלּ וּ  - ּת חיּ וּ ן" הבּ ת "וכל הּס וֹ ד, חכמת בּ ים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלצלוֹ ל
הּק דוֹ ׁש . זּ הר בּ  ויגרסוּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

רב מהערב ׁש יּ נּ צלוּ  ישׂ ראל על התּפ לּ ל הנּ ביא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָיוֹ נה
יוֹ נהדּ בר את לבלוֹ ע גּ דוֹ ל דּ ג יהו"ה וימן א)אחר ב עצב,(יוֹ נה דּ איהוּ  עניּ וּ תא, דּ א , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א דּ א דגה, נוּ קבּ א דג דּ כוּ רא עצּ בוֹ ן, דיליּה  ב)ונוּ קבא יהו"ה(ׁש ם אל יוֹ נה ויּ תּפ ּל ל ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
יהו"ה ויּ אמר זמנא בּ ההוּ א דּ ישׂ ראל, למעוֹ י דמטי דעניּ וּ תא מכּ פנא הדּ גה, מּמ עי ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱאהי"ו

וגוֹ מר יוֹ נה את ויּ קא יא)לדּ ג מדּ וֹ חקא(ׁש ם עניּ וּ תא, מן דּ דוֹ אגין דלהוֹ ן דדאגה בּ דוֹ חקא , ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
דכתיב הוּ א הדא גּ לוּ תא, מן כב-כח)יפקוּ ן ב, דיוֹ נה(ׁש מוּ אל נבוּ אה דּ א ּת וֹ ׁש יע. עני עם ואת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בדאגה גּ לוּ תא מן ישׂ ראל דיפקוּ ן בּ דוֹ חקא)דנתנבּ א דעניּ וּ תא.(ס"א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ישׂ ראל,בּ אוּ ר: הם יוֹ נה, את לבע ׁש רוֹ צה לדאגה, נמׁש ל הדּ ג לּפ סוּ ק: נוֹ סף בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש הכּ עס, יּ דוּ ע רח"ל, זוּ גוֹ  בּ ת וּ פלוֹ נית הס"מ ידי על ׁש בּ א עניּ וּ ת, זוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְוּ דאגה

זוֹ , לדאגה גּ וֹ רמים הבּ רית, ּפ גם רבוכן הערב ּפ עלּ ת ּת היה יוֹ נהוזוֹ  התּפ ּל ל  ּכ ועל . ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  הּמ עים, אל ׁש ּמ גּ יע ורעב מעניּ וּ ת ישׂ ראל, את ׁש יּ צּ יל אקיו, ה' אל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא

" ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ  מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל יצאוּ  הצּ רוֹ ת סאת יתמּל א ּת וֹ ׁש יעכּ אׁש ר עני עם "ואת ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ויגאלם. יוֹ ׁש יעם אז בּ עניּ וּ ת ישׂ ראל יהיוּ  ׁש כּ אׁש ר מכּ לרוֹ מז נצּ לים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר (וּ בלּמ וּ ד ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

והנסיוֹ נוֹ ת) .העניּ וּ ת ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

זוֹ  לצים רב(לילי"ת)מוֹ ׁש ב ערב ׁש ל אּמ ם ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ע"ב)זוֹ הרוּ בּת ּק וּ ני כ"ז דּ ף י"ג בּ עצת(ּת יקוּ ן הל א אׁש ר האיׁש  אׁש רי הּפ סוּ ק על , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

בּ דּ ר רׁש עים, בּ עצת הל א אׁש ר האיׁש , ׁש ל וּ תהּל תוֹ  אׁש רי וגו', ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים
יׁש ב א לצים וּ במוֹ ׁש ב עמד א א)חטאים ּפ סוּ ק א ּפ רק .(ּת הילים ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

עליהאיׁש .אׁש רי  ראׁש" נאמר ועליה הראׁש ים לכל ראׁש  אהי"ה. אׁש ר אהי"ה הוּ א ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ו)כּ כּ רמל" ז, השירים זוֹ (שיר כּ ארגּ מן".  ראׁש "ודּל ת ראׁש . ׁש ל ּת פילין וזה . ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד. ׁש ל בּ ת)ּת פילין ׁש ם אׁש רי ׁש ם בּ ראׁש י"ת כּ ן הוּ א(ועל זה ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
בּ נוֹ ת" ארוּ ני כּ י "בּ אׁש רי יג)ׁש כּ תוּ ב ל, הכינה(בראשית את ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם . ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ל מצּ ד רעה עצה ׁש היא רׁש עים. בּ עצת הל א אׁש ר ׁש ּמ ה, ליכּ נס זוֹ כה מי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה]
ורע. טוֹ ב הדּ עת ונחׁש )עץ סמא"ל זה הרׁש עים. דּ ר(מי איזה עמד. א חּט אים וּ בדר ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

וגו'" פיה וּ מחתה אכלה מנאפת אה דּ ר "כּ ן בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  כ)חּט אים. ל, .(משלי ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
זוֹ  לצים מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א לצים מטּמ אה(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ׁש היא רב, ערב ׁש ל אּמ ם ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ נדּ ה. בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מטּמ אים רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. וּ מיכּ נדּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה. ׁש ל והראׁש  הכּ תר ׁש הוּ א אׁש רי. בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש ּמ תדבּ ק

יבּ וֹ ל: א ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים עץ וזה מים. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
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נפלאוֹ ת לאראנוּ  נזכּ ה הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זכוּ ת

בּ תראהכּ גוונא בּ גלוּ תא דּ פוּ רקנא(היאוֹ רה)דּ א אוֹ ר דּ איהוּ  ר"ז, הוה בּ יּה  הזּ הר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לקיּ ים טו)(בתרייתא, ז ודאמיכה נפלאוֹ ת, אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת כּ ימי ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דלין אלּ ין ּת חיּ וּ ן, הבּ ת וכל ּת ׁש ליכוּ הוּ , היאוֹ רה היּ לּ וֹ ד הבּ ן כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִאיהוּ 
ּפ ה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִדבעל

אוֹ רבּ אוּ ר: ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזּ הר וזהוּ  הּת וֹ רה, רזי אוֹ ר יּ תגּ ּל ה האחרוֹ נה, בּ גּ לוּ ת כן, כּ מוֹ  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ישׂ  ׁש ל "כּ ימיהּפ דוּ ת הּפ סוּ ק: יתקיּ ם וכ הגּ אוּ לה, תבא זה לּמ וּ ד ידי ועל ראל. ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

נפלאוֹ ת", אראנּ וּ  מצרים מארץ רב,צאת ערב גּ לוּ ת זּ ה ׁש  הגּ ליּ וֹ ת בּ סוֹ ף כּ אן (ׁש עלׁש גּ ם ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש על פדוּ ת" עּמ וֹ  "והרבּ ה בּ פסוּ ק ׁש נּ אמר מה הוּ א זה ׁש על זיעוכי"א מבּ עלזא ׁש לוֹ ם שׂ ר הרב אמר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶזה

הגּ אּל וֹ ת) מכּ ל גּ דוֹ לה היּ וֹ תר הגּ אוּ לה צרי "כּ לזה וזה הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד עסק ידי על ננּ צל ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
– ּת ׁש ליכהוּ " "היאר"ה – הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את ׁש לּ וֹ מד - בּ ן בּ בחינת ׁש הוּ א מי - ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ ן"

האחדת מ חלק  ה פס י רה , זה  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחלק
.' כ  פס  אְִֵֻ

יחאי   מע הר י ה ההר ני ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹסד

 יג תזכ לימ ה ה צדק  ינלר צ יק רי .4ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
,נ"א .)עלינ   ח' חאי (סימי  מע ר י וז"ל: ְִִִֵֶַַַָָ

וקרא ראי"ת, מ ת  ני הע' פתח  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה
וא"ר אר, ל ה א מ ני  זהר , ני תְְְִִֵֵֶַָֹא
 ר דה נז הנז האר  וה א ר"ז, ְְְִִֶַַַָָָָָָָימטרא

,'וכ רה  האדהא יכלת יהיה זה ידי  על  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ידי  ועל בה, ידי  על עליו עבר מה ל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלת
חטאיכ יהיה א  רית ה תא יבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ימי  מת בא ת ד רת ,ל ה ניְְִִֵֵֶֶַַָָָ

.ינ יל לג  ואז יראל רא ית, הגינ ולכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ימי  וערת  אלל חד ניה ספר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹללמד
אז  רצ ימי ה י עיהאר א ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָבה ,
 ע  לה עליו   ינר למ ה  נת  ה חת  נְְְִִִֵֶַַַָָָֹנ
בה . ידי  על הל לת רה , ה ברי  ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹל 

בה )  עילאה איא .(הה"ק  ְִִַַָָָָ

ר "ז  גימטרא ְְִִַָָא "ר 

להיד זהר ני על י ראל אר פר  .5ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
–  עלינ יג  ת זכ ע"ז:)מקאזני    ל"ו )וזה , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

: נרל" א י  א ריתא, מרזי הא  הא ה ער ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ס"ד  ימטר ה " נקרא  וזה ר "ז, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָימטרה
,כ יהי אמרי אני , דר תב וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָמיס "ד.
 אי מריא ה , כ לא  מרי א עיְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹוהר
היא וער . מ יק לא " על הט, אא ְְִִֵֶַַַָָָָָֹרה
ימינ מהרה לנ תה ורזיה הרה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחכמת
עה , פייה י ענ מ ד נאמר  נ ר ועל ,' ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹכ
,בעתי המזקת  ה אמרת זכת , ְְְְִִִִֵַַַָָָֻאק
 כיתה סביב אר עי מהר מרני ה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָא

הרה, וסדת רזי ציר ת ,ואינ ז ר ה ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻֻ
 ר ד וה  לע ל מר מדיהע בריְְְְִִֶַָָָָָ

.מיר ְֵהא

ר "ז  ;"לע " אד ;" ס  "אי גימטר א  ְְֲִִֵַָָָא"ר

מ ינ ב   אלימל צבי הרב רינ למ כ ה  אגרא .6ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ב א) רת בא(הפטרת י ארי 'ק מי : נ ל וזה , ְְְִִִֶַַַָָָָָ

'רא)א ס  ס",(יעיה "אי גימטרה  א"ר , ְְְְִִֵֵַַָָ
ה רה סדת הא ר "ז, בגימטרה ,"לע "ְְֲִִֶַַָָָָאד
בד ת ה  אר"י, קמי  וזה .לנ א"ר  ה א ְְְֲִִִֶֶֶֶַָאר
נת ה בר י ,"רא בא י ,"ל ע " אד ְְְֲִִִֵַַָָָָמלכ ת 
הרה , אר  ר "ז, ה א ה רה סדת חכמת  ְֶֶַַַָָָָָלה
תמלכ סד להתת אה היה זה  ידי  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֻועל 

ַָדע .
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הם גּ ם - בּ נּ גלה עסקוּ  עּת ה ׁש עד אלּ וּ  - ּת חיּ וּ ן" הבּ ת "וכל הּס וֹ ד, חכמת בּ ים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלצלוֹ ל
הּק דוֹ ׁש . זּ הר בּ  ויגרסוּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

רב מהערב ׁש יּ נּ צלוּ  ישׂ ראל על התּפ לּ ל הנּ ביא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָיוֹ נה
יוֹ נהדּ בר את לבלוֹ ע גּ דוֹ ל דּ ג יהו"ה וימן א)אחר ב עצב,(יוֹ נה דּ איהוּ  עניּ וּ תא, דּ א , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א דּ א דגה, נוּ קבּ א דג דּ כוּ רא עצּ בוֹ ן, דיליּה  ב)ונוּ קבא יהו"ה(ׁש ם אל יוֹ נה ויּ תּפ ּל ל ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
יהו"ה ויּ אמר זמנא בּ ההוּ א דּ ישׂ ראל, למעוֹ י דמטי דעניּ וּ תא מכּ פנא הדּ גה, מּמ עי ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱאהי"ו

וגוֹ מר יוֹ נה את ויּ קא יא)לדּ ג מדּ וֹ חקא(ׁש ם עניּ וּ תא, מן דּ דוֹ אגין דלהוֹ ן דדאגה בּ דוֹ חקא , ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
דכתיב הוּ א הדא גּ לוּ תא, מן כב-כח)יפקוּ ן ב, דיוֹ נה(ׁש מוּ אל נבוּ אה דּ א ּת וֹ ׁש יע. עני עם ואת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בדאגה גּ לוּ תא מן ישׂ ראל דיפקוּ ן בּ דוֹ חקא)דנתנבּ א דעניּ וּ תא.(ס"א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ישׂ ראל,בּ אוּ ר: הם יוֹ נה, את לבע ׁש רוֹ צה לדאגה, נמׁש ל הדּ ג לּפ סוּ ק: נוֹ סף בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש הכּ עס, יּ דוּ ע רח"ל, זוּ גוֹ  בּ ת וּ פלוֹ נית הס"מ ידי על ׁש בּ א עניּ וּ ת, זוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְוּ דאגה

זוֹ , לדאגה גּ וֹ רמים הבּ רית, ּפ גם רבוכן הערב ּפ עלּ ת ּת היה יוֹ נהוזוֹ  התּפ ּל ל  ּכ ועל . ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  הּמ עים, אל ׁש ּמ גּ יע ורעב מעניּ וּ ת ישׂ ראל, את ׁש יּ צּ יל אקיו, ה' אל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא

" ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ  מהגּ לוּ ת, ישׂ ראל יצאוּ  הצּ רוֹ ת סאת יתמּל א ּת וֹ ׁש יעכּ אׁש ר עני עם "ואת ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ויגאלם. יוֹ ׁש יעם אז בּ עניּ וּ ת ישׂ ראל יהיוּ  ׁש כּ אׁש ר מכּ לרוֹ מז נצּ לים הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר (וּ בלּמ וּ ד ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

והנסיוֹ נוֹ ת) .העניּ וּ ת ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

זוֹ  לצים רב(לילי"ת)מוֹ ׁש ב ערב ׁש ל אּמ ם ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ע"ב)זוֹ הרוּ בּת ּק וּ ני כ"ז דּ ף י"ג בּ עצת(ּת יקוּ ן הל א אׁש ר האיׁש  אׁש רי הּפ סוּ ק על , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

בּ דּ ר רׁש עים, בּ עצת הל א אׁש ר האיׁש , ׁש ל וּ תהּל תוֹ  אׁש רי וגו', ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים
יׁש ב א לצים וּ במוֹ ׁש ב עמד א א)חטאים ּפ סוּ ק א ּפ רק .(ּת הילים ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

עליהאיׁש .אׁש רי  ראׁש" נאמר ועליה הראׁש ים לכל ראׁש  אהי"ה. אׁש ר אהי"ה הוּ א ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ו)כּ כּ רמל" ז, השירים זוֹ (שיר כּ ארגּ מן".  ראׁש "ודּל ת ראׁש . ׁש ל ּת פילין וזה . ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד. ׁש ל בּ ת)ּת פילין ׁש ם אׁש רי ׁש ם בּ ראׁש י"ת כּ ן הוּ א(ועל זה ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
בּ נוֹ ת" ארוּ ני כּ י "בּ אׁש רי יג)ׁש כּ תוּ ב ל, הכינה(בראשית את ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם . ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ל מצּ ד רעה עצה ׁש היא רׁש עים. בּ עצת הל א אׁש ר ׁש ּמ ה, ליכּ נס זוֹ כה מי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה]
ורע. טוֹ ב הדּ עת ונחׁש )עץ סמא"ל זה הרׁש עים. דּ ר(מי איזה עמד. א חּט אים וּ בדר ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

וגו'" פיה וּ מחתה אכלה מנאפת אה דּ ר "כּ ן בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  כ)חּט אים. ל, .(משלי ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
זוֹ  לצים מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א לצים מטּמ אה(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ׁש היא רב, ערב ׁש ל אּמ ם ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ נדּ ה. בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מטּמ אים רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. וּ מיכּ נדּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה. ׁש ל והראׁש  הכּ תר ׁש הוּ א אׁש רי. בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש ּמ תדבּ ק

יבּ וֹ ל: א ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים עץ וזה מים. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
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נפלאוֹ ת לאראנוּ  נזכּ ה הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זכוּ ת

בּ תראהכּ גוונא בּ גלוּ תא דּ פוּ רקנא(היאוֹ רה)דּ א אוֹ ר דּ איהוּ  ר"ז, הוה בּ יּה  הזּ הר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לקיּ ים טו)(בתרייתא, ז ודאמיכה נפלאוֹ ת, אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת כּ ימי ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דלין אלּ ין ּת חיּ וּ ן, הבּ ת וכל ּת ׁש ליכוּ הוּ , היאוֹ רה היּ לּ וֹ ד הבּ ן כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִאיהוּ 
ּפ ה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִדבעל

אוֹ רבּ אוּ ר: ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזּ הר וזהוּ  הּת וֹ רה, רזי אוֹ ר יּ תגּ ּל ה האחרוֹ נה, בּ גּ לוּ ת כן, כּ מוֹ  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ישׂ  ׁש ל "כּ ימיהּפ דוּ ת הּפ סוּ ק: יתקיּ ם וכ הגּ אוּ לה, תבא זה לּמ וּ ד ידי ועל ראל. ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

נפלאוֹ ת", אראנּ וּ  מצרים מארץ רב,צאת ערב גּ לוּ ת זּ ה ׁש  הגּ ליּ וֹ ת בּ סוֹ ף כּ אן (ׁש עלׁש גּ ם ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש על פדוּ ת" עּמ וֹ  "והרבּ ה בּ פסוּ ק ׁש נּ אמר מה הוּ א זה ׁש על זיעוכי"א מבּ עלזא ׁש לוֹ ם שׂ ר הרב אמר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶזה

הגּ אּל וֹ ת) מכּ ל גּ דוֹ לה היּ וֹ תר הגּ אוּ לה צרי "כּ לזה וזה הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד עסק ידי על ננּ צל ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
– ּת ׁש ליכהוּ " "היאר"ה – הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את ׁש לּ וֹ מד - בּ ן בּ בחינת ׁש הוּ א מי - ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ ן"

האחדת מ חלק  ה פס י רה , זה  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחלק
.' כ  פס  אְִֵֻ

יחאי   מע הר י ה ההר ני ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹסד

 יג תזכ לימ ה ה צדק  ינלר צ יק רי .4ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
,נ"א .)עלינ   ח' חאי (סימי  מע ר י וז"ל: ְִִִֵֶַַַָָ

וקרא ראי"ת, מ ת  ני הע' פתח  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה
וא"ר אר, ל ה א מ ני  זהר , ני תְְְִִֵֵֶַָֹא
 ר דה נז הנז האר  וה א ר"ז, ְְְִִֶַַַָָָָָָָימטרא

,'וכ רה  האדהא יכלת יהיה זה ידי  על  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ידי  ועל בה, ידי  על עליו עבר מה ל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלת
חטאיכ יהיה א  רית ה תא יבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ימי  מת בא ת ד רת ,ל ה ניְְִִֵֵֶֶַַָָָ

.ינ יל לג  ואז יראל רא ית, הגינ ולכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ימי  וערת  אלל חד ניה ספר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹללמד
אז  רצ ימי ה י עיהאר א ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָבה ,
 ע  לה עליו   ינר למ ה  נת  ה חת  נְְְִִִֵֶַַַָָָֹנ
בה . ידי  על הל לת רה , ה ברי  ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹל 

בה )  עילאה איא .(הה"ק  ְִִַַָָָָ

ר "ז  גימטרא ְְִִַָָא "ר 

להיד זהר ני על י ראל אר פר  .5ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
–  עלינ יג  ת זכ ע"ז:)מקאזני    ל"ו )וזה , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

: נרל" א י  א ריתא, מרזי הא  הא ה ער ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ס"ד  ימטר ה " נקרא  וזה ר "ז, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָימטרה
,כ יהי אמרי אני , דר תב וזה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָמיס "ד.
 אי מריא ה , כ לא  מרי א עיְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹוהר
היא וער . מ יק לא " על הט, אא ְְִִֵֶַַַָָָָָֹרה
ימינ מהרה לנ תה ורזיה הרה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחכמת
עה , פייה י ענ מ ד נאמר  נ ר ועל ,' ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹכ
,בעתי המזקת  ה אמרת זכת , ְְְְִִִִֵַַַָָָֻאק
 כיתה סביב אר עי מהר מרני ה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָא

הרה, וסדת רזי ציר ת ,ואינ ז ר ה ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻֻ
 ר ד וה  לע ל מר מדיהע בריְְְְִִֶַָָָָָ

.מיר ְֵהא

ר "ז  ;"לע " אד ;" ס  "אי גימטר א  ְְֲִִֵַָָָא"ר

מ ינ ב   אלימל צבי הרב רינ למ כ ה  אגרא .6ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ב א) רת בא(הפטרת י ארי 'ק מי : נ ל וזה , ְְְִִִֶַַַָָָָָ

'רא)א ס  ס",(יעיה "אי גימטרה  א"ר , ְְְְִִֵֵַַָָ
ה רה סדת הא ר "ז, בגימטרה ,"לע "ְְֲִִֶַַָָָָאד
בד ת ה  אר"י, קמי  וזה .לנ א"ר  ה א ְְְֲִִִֶֶֶֶַָאר
נת ה בר י ,"רא בא י ,"ל ע " אד ְְְֲִִִֵַַָָָָמלכ ת 
הרה , אר  ר "ז, ה א ה רה סדת חכמת  ְֶֶַַַָָָָָלה
תמלכ סד להתת אה היה זה  ידי  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֻועל 

ַָדע .
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הּק דוֹ ׁש ).דּ יל הרׁש בּ "י בּ זכוּ ת זה וכל בּ נׁש מוֹ תיהם, יאיר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ספר ׁש ל האוֹ ר הּק דוֹ ׁש .(וזה (זוֹ הר ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

נ"ד) נ"ג, עּמ וּ ד כ"א ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני ועיּ ן ע"ב, קנ"ג דּ ף מהימנא, רעיא - בּ העלוֹ ת .ּפ רׁש ת ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לׁש מּה  ׁש א הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק
דּ עבדיוהנּ ה חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לי אינוּ ן כּ ל ואפיּל וּ  דּ בריו, בּ תחּל ת כּ תב מה ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הרבּ ים, בּ עווֹ נוֹ תינוּ  זה, בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  היוֹ ת עם וכוּ '. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלגרמיהוּ 
על בּ ּת וֹ רה, עסקם אׁש ר ּת וֹ רה, בּ עלי קצת אצל בּ ּה , לחת קרדּ ם נעשׂ ית הּת וֹ רה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יבוֹ ת, ראׁש י מכּ לל להיוֹ תם וגם יתרוֹ ת, והּס פקוֹ ת ּפ רס, לקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמנת
מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה, דּ וֹ ר לאנׁש י בּ מעשׂ יהם ודוֹ מים הארץ, בּ כל נוֹ דף וריחם ׁש מם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש ם" ּל נוּ  "ונעשׂ ה הכּ תוּ ב  ּכ אחר כּ תב מה היא, מעשׂ יהם סבּ ת ועּק ר בּ מים, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְוראׁש וֹ 

ד) יא, בּ ראׁש ית(בראשית בּ פרׁש ת הזּ הר בּ ספר כּ כּ תוּ ב כ"ה:). "אּל ה(דּ ף ּפ סוּ ק על לׁש וֹ נוֹ , וזה ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
והארץ" המים ד)תוֹ לדוֹ ת ב, מינים,(בראשית הג' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  ּמ ינים ׁש חמה , ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הם, אנׁש י מעוֹ לם אׁש ר הגּ בּ וֹ רים הּמ ה אּת מר דּ עלייהוּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
בּ בנין ׁש ם" לנוּ  ונעשׂ ה וגוֹ ' וּ מגדּ ל עיר לנוּ  נבנה "הבה בּ הוֹ ן דּ אּת מר דּ אּל ין מּס טרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואינּ וּ ן
לׁש מּה , וא ריׁש יּה , על ועטרה ּת וֹ רה, ספר בּ הוֹ ן וׁש ויין מדרׁש וֹ ת, וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ּת י
לׁש מּה  ׁש א בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת על והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאּל א

העוֹ לם. לאויר יצא וא ּפ ניו, על ׁש ליתוֹ  ׁש נּ הפכה לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹנח

לׁש מּה  עוֹ סקין ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְראיה
לׁש מּה .ואמנם הוּ א בּ ּת וֹ רה עסקם כּ ל כּ י בּ אמרם וענוה, ּת ימּה  מראים האּל ה, האנׁש ים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּכ ׁש א עליהם העיד הלוֹ ם, עליו מאיר רבּ י הּת נּ א הגּ דוֹ ל החכם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
רזי לוֹ  וּ מגּל ים וכוּ ', הרבּ ה לדברים זוֹ כה לׁש מּה  בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל כּ ללוּ ת, לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ אמרוֹ 
לטרח הצטרכוֹ  בּ לּת י מאליו, הּמ תגּ בּ ר וּ כמעין ,והוֹ ל ּפ וֹ סק ׁש אינוֹ  כּ נהר ונעשׂ ה ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָּת וֹ רה,
עוֹ סק ׁש אינוֹ  יוֹ רה זה הנּ ה הּס לע, מן הּת וֹ רה מימי ׁש ל טּפ ין טּפ ין וּ להוֹ ציא בּ ּה , ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לעיּ ן

כּ הלכתּה , לׁש מּה  הּמ ׁש נהבּ ּת וֹ רה בּ ראוֹ תוֹ  דּ מעוֹ ת עיניו זּ לוּ  י א אׁש ר האיׁש  זה וּ מי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ פחיתוּ תוֹ . חסרוֹ נוֹ  ורוֹ אה הזוֹ הרהזּ את אוֹ ר ועיּ ן – ההקדּ מוֹ ת ׁש ער על וויטאל חיּ ים רבּ י (הקדּ מת ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כ"ח)ּפ  .רק ֶ◌ֶ◌

ולחוּ ץ מפה הוּ א ּת וֹ רתוֹ  כּ ל הזּ הר, בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
וכּ ּל וֹ מי ולחוּ ץ, מפה הוּ א ּת וֹ רתוֹ  כּ ל האר"י, וכתבי ותּק וּ נים הזּ הר בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌

גּ דוֹ ל וראׁש  רב, להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אּל א בּ ּת וֹ רה, עוֹ סק ואינוֹ  ורּמ אוּ ת, ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָטעוּ ת
ארחוֹ ת ייג א וּ בודּ אי - בּ חיּ ים חלק וא חיּ ים לוֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על וּ להשׂ ּת רר ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהדּ וֹ ר,
האחרוֹ ן, הזּ ה בּ דּ וֹ ר בּ לבד: ויטאל חיּ ים הרב מרן וכתבי הזּ הר, לּמ וּ ד ידי על אּל א ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים,
בּ לוּ לה לנּ פׁש , מּמ ׁש  חיּ ים ׁש הם האר"י, מרן וכתבי ותּק וּ נים, הזּ הר בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
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מחמתם,[היוֹ ת הצּ רוֹ ת וכל הּמ ׁש יח, בּ יאת את הּמ עכּ בים הם רב ׁש הערב לנוּ  גּ ילוּ  וחז"ל ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
וּ בּ היקף נרחב מקוֹ מוֹ ת מראה לּק טנוּ  מקוֹ מוֹ ת, בּ הרבּ ה בּ זה מארי הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהזוֹ הר

א] אוֹ ת בּ הוֹ ספוֹ ת הזוֹ הר נתיבי ראה .נפלא: ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המוּ בטחוֹ ת: הּט וֹ בוֹ ת לכל יזכּ וּ  הם לגאוּ לה, וּ מאמינים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּמ צּפ ים
תאאיתא כּ י ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  ע"ב)בּ זוֹ הר קפ"ח יבׁש וּ (דּ ף "הן ואמר, יוֹ סי רבּ י ּפ תח ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֹ

" ּב הנּ חרים כּ ל יא)ויכּ למוּ  מא, למעבּ ד(ישעיהו הוּ א בּ רי קוּ דׁש א זמין וגוֹ '. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קׁש וֹ ט... נביאי ידי על דּ קאמר טבאן, אינוּ ן כּ ל הוּ אלישׂ ראל.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד (ּפ רוּ ׁש : ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ גלוּ ת...) עליהם וסבלוּ  האמת, נביאי ׁש נּ תנבּ אוּ  הּט וֹ בוֹ ת כּ ל את לישׂ ראל, לבילעשׂ וֹ ת אזלין אבל ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ אוֹ רייתא, כּ תיבין וחמאן ּמ חכן, דּ קא טבאן, אינוּ ן כּ ל וחמאן ספרין, ּפ תחין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדרׁש וֹ ת,

בּ גלוֹ תהוֹ ן... וּ מתנחמין עלייהוּ , הוּ א בּ רי קוּ דׁש א לוֹ ן כּ אׁש רדאבטח מעמד החזיקוּ  (וישׂ ראל ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יתבּ רך...) ה' ׁש הבטיח והּט וֹ בוֹ ת ההבטחוֹ ת כּ ל את הּק דוֹ ׁש ים בּ ספרים ויכּ למוּ ראוּ  יבוֹ ׁש וּ  הן דּ א, ועל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ ההוּ א דּ א. בּ גלוּ תא אעל בּ רגז נחיריהוֹ ן דאתקפוֹ  . ּב הנּ חרים כּ ל מאי . ּב הנּ חרים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל

לישׂ ראל. להוֹ ן דיחמוּ ן טבין מכּ ל ויכּ למוּ  יבוֹ ׁש וּ  ׁש האמיןזמנא. מי ׁש רק הנּ ביא התנבּ א זה (ועל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ההבל) אחרי הלכוּ  כּ י ויכּ למוּ , יבוֹ ׁש וּ  רב והערב בּ גאוּ לה, לשׂ מוֹ ח יּ זכּ ה הוּ א הנּ בוּ אה, לקיּ וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוציּפ ה

הּק דוֹ ׁש  בּ זהר יעסק רב הערב מּק לּפ ת להנּ צל ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
רׁש יעייא,ואינוּ ן רב רב)ערב ׁש מהערב הרׁש עים זמנא,(ואוֹ תם בּ ההוּ א בּ הוּ  (יתקייםדיתקיים ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הכּ תוּ ב) הּמ ׁש יח בּ יאת לפני רׁש עים"בּ הם והרׁש יעוּ  רבּ ים ויצּ רפוּ  ויתלבּ נוּ  "יתבּ ררוּ  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
י) יב בּ ישׂ ראל).(דניאל גּ מוּ ר בּ ירוּ ר יהיה מׁש נה.(ׁש אז מארי אינוּ ן הּמ ׁש נהיתלבּ נוּ : בּ עלי (אּל וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הּת וֹ רה) ּל יּמ וּ ד ידי על עּמ א.ׁש יתבּ ררוּ  דּ ׁש אר קדּ יׁש א זרעא אינוּ ן ׁש ארויצּ רפוּ : ׁש ל הּק דוֹ ׁש  (וזרע ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ צדקה) טוֹ בים וּ מעשׂ ים מצווֹ ת ידי על יתבּ ררוּ  אתהעם כּ צרף "וּ צרפּת ים דּ כתיב, הוּ א הדא ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
ט)הכּ סף" יג, לצדקה).(זכריה ׁש נּ וֹ תנים כּ סף ידי על רב.(דּ הינוּ  ערב אינוּ ן רׁש עים, והרׁש יעוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ישׂ ראל) מכּ לל יצאוּ  רב הערב .(ואּל וּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

קבּ להוהּמ שׂ כּ ילים מארי אינוּ ן הּת וֹ רה),יבינוּ , בּ סוֹ דוֹ ת ׁש עוֹ סקים אּל וּ  הם (והּמ שׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ הוֹ ן הרקיע"דּ אּת מר כּ זהר יזהרוּ  ג)"והּמ שׂ כּ לים יב, אינוּ ן(דניאל אלּ ין . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
הזּ הר ספר דּ אקרי דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין ה,דּ קא הם הנּ קרא(אּל וּ  הזּ ה בּ אוֹ ר ׁש עוֹ סקים צּ דּ יקים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הזוֹ הר) נחספר כּ תיבת מהּמ בּ וּ ל),דּ איהוּ  ּמ צּ יל נח כּ תיבת מעיר,(ׁש הוּ א ׁש נים בּ ּה  דּמ תכּ נׁש ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מּמ ׁש ּפ חה. וּ ׁש נים מעיר, אחד וּ לזמנין ּמ מלכוּ תא. לּת יבהוׁש בע להיכּ נס זכוּ  כּ וּ לם ׁש א (ׁש כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הּמ בּ וּ ל, הּק דוֹ ׁש ,לפני הזוֹ הר ידי על להינצל יזכּ וּ  והּמ שׂ כּ ילים הזּ ריזים רק  ּׁש כּ תוּ בכ כּ מוֹ  קצר, הזּ מן כּ י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

וּ מלא מבקׁש ים אּת ם אׁש ר האדוֹ ן היכלוֹ  אל יבוֹ א וּ פתאם לפני דר וּ פנּ ה מלאכי ׁש לח "הנני ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ מלאכי

א)) ג, (מלאכי צבקוֹ ת" ה' אמר בא הנּ ה חפצים אּת ם אׁש ר בּ זוֹ הרדבהוֹ ןהבּ רית לעסוֹ ק ׁש יּ זכּ וּ  (בּ אּל וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ּת ׁש ליכהוּ "הּק דוֹ ׁש ) היארה היּ ּל וֹ ד הבּ ן "כּ ל כב)יתקיים א, בּ נים,.(שמות בּ בחינת (להיוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ ימינוּ ) בּ מהרה צדקינוּ , מׁש יח ּפ ני לקבּ ל סבּ הוּ מהראׁש וֹ נים על וכלא דּ א, דּ ספרא אוֹ רּה  ודא ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌
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הּק דוֹ ׁש ).דּ יל הרׁש בּ "י בּ זכוּ ת זה וכל בּ נׁש מוֹ תיהם, יאיר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ספר ׁש ל האוֹ ר הּק דוֹ ׁש .(וזה (זוֹ הר ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

נ"ד) נ"ג, עּמ וּ ד כ"א ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני ועיּ ן ע"ב, קנ"ג דּ ף מהימנא, רעיא - בּ העלוֹ ת .ּפ רׁש ת ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לׁש מּה  ׁש א הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק
דּ עבדיוהנּ ה חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לי אינוּ ן כּ ל ואפיּל וּ  דּ בריו, בּ תחּל ת כּ תב מה ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הרבּ ים, בּ עווֹ נוֹ תינוּ  זה, בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  היוֹ ת עם וכוּ '. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלגרמיהוּ 
על בּ ּת וֹ רה, עסקם אׁש ר ּת וֹ רה, בּ עלי קצת אצל בּ ּה , לחת קרדּ ם נעשׂ ית הּת וֹ רה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יבוֹ ת, ראׁש י מכּ לל להיוֹ תם וגם יתרוֹ ת, והּס פקוֹ ת ּפ רס, לקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמנת
מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה, דּ וֹ ר לאנׁש י בּ מעשׂ יהם ודוֹ מים הארץ, בּ כל נוֹ דף וריחם ׁש מם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש ם" ּל נוּ  "ונעשׂ ה הכּ תוּ ב  ּכ אחר כּ תב מה היא, מעשׂ יהם סבּ ת ועּק ר בּ מים, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְוראׁש וֹ 

ד) יא, בּ ראׁש ית(בראשית בּ פרׁש ת הזּ הר בּ ספר כּ כּ תוּ ב כ"ה:). "אּל ה(דּ ף ּפ סוּ ק על לׁש וֹ נוֹ , וזה ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
והארץ" המים ד)תוֹ לדוֹ ת ב, מינים,(בראשית הג' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  ּמ ינים ׁש חמה , ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הם, אנׁש י מעוֹ לם אׁש ר הגּ בּ וֹ רים הּמ ה אּת מר דּ עלייהוּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
בּ בנין ׁש ם" לנוּ  ונעשׂ ה וגוֹ ' וּ מגדּ ל עיר לנוּ  נבנה "הבה בּ הוֹ ן דּ אּת מר דּ אּל ין מּס טרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואינּ וּ ן
לׁש מּה , וא ריׁש יּה , על ועטרה ּת וֹ רה, ספר בּ הוֹ ן וׁש ויין מדרׁש וֹ ת, וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ּת י
לׁש מּה  ׁש א בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת על והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאּל א

העוֹ לם. לאויר יצא וא ּפ ניו, על ׁש ליתוֹ  ׁש נּ הפכה לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹנח

לׁש מּה  עוֹ סקין ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְראיה
לׁש מּה .ואמנם הוּ א בּ ּת וֹ רה עסקם כּ ל כּ י בּ אמרם וענוה, ּת ימּה  מראים האּל ה, האנׁש ים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּכ ׁש א עליהם העיד הלוֹ ם, עליו מאיר רבּ י הּת נּ א הגּ דוֹ ל החכם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
רזי לוֹ  וּ מגּל ים וכוּ ', הרבּ ה לדברים זוֹ כה לׁש מּה  בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל כּ ללוּ ת, לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ אמרוֹ 
לטרח הצטרכוֹ  בּ לּת י מאליו, הּמ תגּ בּ ר וּ כמעין ,והוֹ ל ּפ וֹ סק ׁש אינוֹ  כּ נהר ונעשׂ ה ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָּת וֹ רה,
עוֹ סק ׁש אינוֹ  יוֹ רה זה הנּ ה הּס לע, מן הּת וֹ רה מימי ׁש ל טּפ ין טּפ ין וּ להוֹ ציא בּ ּה , ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לעיּ ן

כּ הלכתּה , לׁש מּה  הּמ ׁש נהבּ ּת וֹ רה בּ ראוֹ תוֹ  דּ מעוֹ ת עיניו זּ לוּ  י א אׁש ר האיׁש  זה וּ מי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ פחיתוּ תוֹ . חסרוֹ נוֹ  ורוֹ אה הזוֹ הרהזּ את אוֹ ר ועיּ ן – ההקדּ מוֹ ת ׁש ער על וויטאל חיּ ים רבּ י (הקדּ מת ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כ"ח)ּפ  .רק ֶ◌ֶ◌

ולחוּ ץ מפה הוּ א ּת וֹ רתוֹ  כּ ל הזּ הר, בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
וכּ ּל וֹ מי ולחוּ ץ, מפה הוּ א ּת וֹ רתוֹ  כּ ל האר"י, וכתבי ותּק וּ נים הזּ הר בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌

גּ דוֹ ל וראׁש  רב, להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אּל א בּ ּת וֹ רה, עוֹ סק ואינוֹ  ורּמ אוּ ת, ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָטעוּ ת
ארחוֹ ת ייג א וּ בודּ אי - בּ חיּ ים חלק וא חיּ ים לוֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על וּ להשׂ ּת רר ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהדּ וֹ ר,
האחרוֹ ן, הזּ ה בּ דּ וֹ ר בּ לבד: ויטאל חיּ ים הרב מרן וכתבי הזּ הר, לּמ וּ ד ידי על אּל א ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים,
בּ לוּ לה לנּ פׁש , מּמ ׁש  חיּ ים ׁש הם האר"י, מרן וכתבי ותּק וּ נים, הזּ הר בּ ספר עוֹ סק ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
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מחמתם,[היוֹ ת הצּ רוֹ ת וכל הּמ ׁש יח, בּ יאת את הּמ עכּ בים הם רב ׁש הערב לנוּ  גּ ילוּ  וחז"ל ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
וּ בּ היקף נרחב מקוֹ מוֹ ת מראה לּק טנוּ  מקוֹ מוֹ ת, בּ הרבּ ה בּ זה מארי הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהזוֹ הר

א] אוֹ ת בּ הוֹ ספוֹ ת הזוֹ הר נתיבי ראה .נפלא: ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המוּ בטחוֹ ת: הּט וֹ בוֹ ת לכל יזכּ וּ  הם לגאוּ לה, וּ מאמינים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּמ צּפ ים
תאאיתא כּ י ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  ע"ב)בּ זוֹ הר קפ"ח יבׁש וּ (דּ ף "הן ואמר, יוֹ סי רבּ י ּפ תח ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֹ

" ּב הנּ חרים כּ ל יא)ויכּ למוּ  מא, למעבּ ד(ישעיהו הוּ א בּ רי קוּ דׁש א זמין וגוֹ '. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קׁש וֹ ט... נביאי ידי על דּ קאמר טבאן, אינוּ ן כּ ל הוּ אלישׂ ראל.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד (ּפ רוּ ׁש : ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ גלוּ ת...) עליהם וסבלוּ  האמת, נביאי ׁש נּ תנבּ אוּ  הּט וֹ בוֹ ת כּ ל את לישׂ ראל, לבילעשׂ וֹ ת אזלין אבל ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ אוֹ רייתא, כּ תיבין וחמאן ּמ חכן, דּ קא טבאן, אינוּ ן כּ ל וחמאן ספרין, ּפ תחין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדרׁש וֹ ת,

בּ גלוֹ תהוֹ ן... וּ מתנחמין עלייהוּ , הוּ א בּ רי קוּ דׁש א לוֹ ן כּ אׁש רדאבטח מעמד החזיקוּ  (וישׂ ראל ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יתבּ רך...) ה' ׁש הבטיח והּט וֹ בוֹ ת ההבטחוֹ ת כּ ל את הּק דוֹ ׁש ים בּ ספרים ויכּ למוּ ראוּ  יבוֹ ׁש וּ  הן דּ א, ועל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ ההוּ א דּ א. בּ גלוּ תא אעל בּ רגז נחיריהוֹ ן דאתקפוֹ  . ּב הנּ חרים כּ ל מאי . ּב הנּ חרים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל

לישׂ ראל. להוֹ ן דיחמוּ ן טבין מכּ ל ויכּ למוּ  יבוֹ ׁש וּ  ׁש האמיןזמנא. מי ׁש רק הנּ ביא התנבּ א זה (ועל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ההבל) אחרי הלכוּ  כּ י ויכּ למוּ , יבוֹ ׁש וּ  רב והערב בּ גאוּ לה, לשׂ מוֹ ח יּ זכּ ה הוּ א הנּ בוּ אה, לקיּ וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוציּפ ה

הּק דוֹ ׁש  בּ זהר יעסק רב הערב מּק לּפ ת להנּ צל ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
רׁש יעייא,ואינוּ ן רב רב)ערב ׁש מהערב הרׁש עים זמנא,(ואוֹ תם בּ ההוּ א בּ הוּ  (יתקייםדיתקיים ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הכּ תוּ ב) הּמ ׁש יח בּ יאת לפני רׁש עים"בּ הם והרׁש יעוּ  רבּ ים ויצּ רפוּ  ויתלבּ נוּ  "יתבּ ררוּ  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
י) יב בּ ישׂ ראל).(דניאל גּ מוּ ר בּ ירוּ ר יהיה מׁש נה.(ׁש אז מארי אינוּ ן הּמ ׁש נהיתלבּ נוּ : בּ עלי (אּל וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הּת וֹ רה) ּל יּמ וּ ד ידי על עּמ א.ׁש יתבּ ררוּ  דּ ׁש אר קדּ יׁש א זרעא אינוּ ן ׁש ארויצּ רפוּ : ׁש ל הּק דוֹ ׁש  (וזרע ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ צדקה) טוֹ בים וּ מעשׂ ים מצווֹ ת ידי על יתבּ ררוּ  אתהעם כּ צרף "וּ צרפּת ים דּ כתיב, הוּ א הדא ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
ט)הכּ סף" יג, לצדקה).(זכריה ׁש נּ וֹ תנים כּ סף ידי על רב.(דּ הינוּ  ערב אינוּ ן רׁש עים, והרׁש יעוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ישׂ ראל) מכּ לל יצאוּ  רב הערב .(ואּל וּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

קבּ להוהּמ שׂ כּ ילים מארי אינוּ ן הּת וֹ רה),יבינוּ , בּ סוֹ דוֹ ת ׁש עוֹ סקים אּל וּ  הם (והּמ שׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ הוֹ ן הרקיע"דּ אּת מר כּ זהר יזהרוּ  ג)"והּמ שׂ כּ לים יב, אינוּ ן(דניאל אלּ ין . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
הזּ הר ספר דּ אקרי דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין ה,דּ קא הם הנּ קרא(אּל וּ  הזּ ה בּ אוֹ ר ׁש עוֹ סקים צּ דּ יקים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הזוֹ הר) נחספר כּ תיבת מהּמ בּ וּ ל),דּ איהוּ  ּמ צּ יל נח כּ תיבת מעיר,(ׁש הוּ א ׁש נים בּ ּה  דּמ תכּ נׁש ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מּמ ׁש ּפ חה. וּ ׁש נים מעיר, אחד וּ לזמנין ּמ מלכוּ תא. לּת יבהוׁש בע להיכּ נס זכוּ  כּ וּ לם ׁש א (ׁש כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הּמ בּ וּ ל, הּק דוֹ ׁש ,לפני הזוֹ הר ידי על להינצל יזכּ וּ  והּמ שׂ כּ ילים הזּ ריזים רק  ּׁש כּ תוּ בכ כּ מוֹ  קצר, הזּ מן כּ י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

וּ מלא מבקׁש ים אּת ם אׁש ר האדוֹ ן היכלוֹ  אל יבוֹ א וּ פתאם לפני דר וּ פנּ ה מלאכי ׁש לח "הנני ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ מלאכי

א)) ג, (מלאכי צבקוֹ ת" ה' אמר בא הנּ ה חפצים אּת ם אׁש ר בּ זוֹ הרדבהוֹ ןהבּ רית לעסוֹ ק ׁש יּ זכּ וּ  (בּ אּל וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ּת ׁש ליכהוּ "הּק דוֹ ׁש ) היארה היּ ּל וֹ ד הבּ ן "כּ ל כב)יתקיים א, בּ נים,.(שמות בּ בחינת (להיוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ ימינוּ ) בּ מהרה צדקינוּ , מׁש יח ּפ ני לקבּ ל סבּ הוּ מהראׁש וֹ נים על וכלא דּ א, דּ ספרא אוֹ רּה  ודא ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌



לז הר םלביהקמה ְְִַַַָָָ17

זוֹ הר עב.ראה: כז, עא. כו, עא. כה, דף בראשית ְ◌ֵ◌ַ◌
עב. מה, שמות זוהר - עא. רסג עב. רסב, עב. כח,
קצה, עב. קצ עא. קכד, עא. קכ, עא. קיד, עא. סז,
זוהר - עא. רכד, עב. רכג, עא. רג, עא. קצז, עא.
עא. צז, עב. פו, עב. כח, עא. כח, עב. כז, ויקרא
קנב, עא. קכד, עב. קכב, במדבר זוהר - עא. קיא,
זוהר - עב. רמו, עא. רלז, עב. רלא, עא. רל, עב.
עא. רעט, עב. רעז, עב. רעו, עא. רעג, דברים
עב. עא, כב, עא. טו, דף: זוהר, תיקוני - עא. רפב,
עא. מב, עב. מא, עב. ל, עב. כח, עב. כז, עא. כז,
עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא. נב, עב. נ, עא. מט,
קכח, עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב, צו,
קמד, עב. קמא, עא. קמא, עא. קמ, עא. קלח, עב.
יתרו פ' חדש: זוהר - עב. קמז, עב. קמו, עא.
ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני ד' מאמר
- דמצחא. שרטוטין מאמר יתרו פ' בראשית.

עא. כז דף חדש: זוהר תיקוני
להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר הקדמת

מ"ת. א' פרק לב שער חיים עץ הקדמות. שער על
- פ"ג. מט שער מ"ת. פ"ו לח הגלגוליםשער שער

שער - לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר - ישעיה. א', מלכים ספר עקב. בלק,
כי בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, תשא,
ספר - תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא,
יתרו, בשלח בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת עץ
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
- פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב"י מאמרי שער

– ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'
חסידים: משנת סדרספר מסכת פ"ב, יעקב מסכת

כג שער להרמ"ק: רימונים פרדס - פ"י. פסח ליל
ח"ב אבולעפיא: למהר"א הגנוז עדן אוצר – טז. פ'
רבי האלקי להמקובל הפליאה ספר - א'. סי'

למר"מ הקודש עבודת – מפראג. קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר ספר – פל"ב. ח"ב גבאי אבן
משרים מגיד - בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד - במדבר. פ' תרומה, פ' קארו יוסף לרבינו
מעיין יז, נהר א' מעין אזולאי למהר"א לאברהם
יז, נהר ה' מעיין נד, נהר ד' מעיין ס"ז, נהר ב'
- ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב, כה,
ויגש, וישלח, תולדות, פ' עה"ת: עמוקות מגלה
בהר, קדושים תזריע, ויקרא, תרומה, בא, וארא,
ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי,
פ' על אופנים רנ"ב עמוקות מגלה - הברכה. וזאת
קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
לחכמת מבוא ספר - רנב, רנא, קצח, קפז, קמד,
ח"ב פ"ז, ז' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה
מעולפת ספר - חנוכה. א' מאמר ח"ב פ"ז, ו' שער
אות עשר תשעה יום אלגאזי: מוהרנ"ש ספירים:
עשרה ספר - לב, אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר - כב, ג', סי' ח"א חי כל אם מאמר כ"ב,
ח"ה פ"ד, ח"ב הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם
סי' קשיטה: מאה מאמר פי"ד, י"ז חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח"ג, כת"י ה': שבתות מאמר נ"ג, סי' כ"ו,
האותיות: שער הקדוש: של"ה - ח"ב. ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
אות מסעי מטות דרוש תענית מסכת מ"ו, אות
ספר - סב, אות תשובה הל' יומא מסכת כד,
בא פ' שמות ספר ויגש. מקץ, וישב, בראשית:
פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות אור תורה
נשא במדבר ספר ב', אות תו"א פקודי ויקהל
פ' ב', אות תו"א חוקת פ' יג, אות תו"א בהעלותך
- פ"ו. העמודים ווי - ג, א', אות תו"א ואתחנן
אדיר ספר חיים, עץ דרך ספר הקדוש: הרמח"ל
חקלא ומחצדי שמעון, רבי אמר תניא ח"א במרום
מאמר ח"ב דקשוט, מילין למגזר אינון, זעירין
הקדמה, חדשים: תיקונים ספר - מלכים. ז' ביאור

כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'. לשמה בתורה 
התורה  בפרק  אמרו וכ כולו .  פ"ו)העול כל (אבות

שכל  אלא עוד ולא כו '. לשמה  בתורה העוסק
לו . הוא כדאי כולו   העול
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מפה הוּ א ׁש עוֹ סק, ּת וֹ רתוֹ  ׁש כּ ל נאמנה, ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במׁש נה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מקרא
עוֹ סק ואינוֹ  ורּמ אוּ ת, טעוּ ת כּ ּל וֹ  והוּ א לנּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְולחוּ ץ,
הבּ ריּ וֹ ת, על וּ להשׂ ּת רר הדּ וֹ ר, גּ דוֹ ל וראׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אּל א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

בּ חיּ ים. חלק וא חיּ ים לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְואין

בּ כלועיּ ן צוחין בּ עלּה , עם לּה  לרצּ וֹ ת לגבּ ּה , דּ יּת ער מאן בּ נוּ  לית חדׁש : זהר בּ תּק וּ ני ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הב. הב דּ אמרין ככלבין בּ ּה  וצוחין קוּ ׁש ין. בּ כּמ ה ּפ ה, דּ בעל בּ אוֹ ריתא וליליא ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָיוֹ מא

ׁש כינּת א. לסלקא דּ יׁש ּת דּ ל מאן ולית יקרא, לן הב עוּ תרא, לן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהב

אּל אוכן מקבּ ל, ּת היה ׁש א מזּ ה הרבּ ה הארכנוּ  וּ כבר אוֹ ר. ׁש כּ ּל וֹ  אוֹ רה ׁש ערי בּ ספר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מיּ ראה. ועבד מאהבה י')עבד ּפ רק הזוֹ הר אוֹ ר – י"ט ז', עקב ּפ רׁש ת קוֹ מרנה הבּ רכה .(היכל ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הע את מצּ יל לׁש מּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד וֹ לםרק ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
צ"ט:)חז"לואמרוּ  ׁש לוֹ ם(סנהדרין משׂ ים לׁש מּה , בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל אלכּ סנדּ רי, רבּ י אמר ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ מעוּ זּ י יחזק ""אוֹ  ׁש נּ אמר: מּט ה ׁש ל וּ בּפ מליא מעלה ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ּפ ּמ ליא
ּל י"" יעשׂ ה ׁש לוֹ ם ה)לי כז, מּט ה,(ישעיהו וׁש ל מעלה ׁש ל ּפ לטרין בּ נה כּ אילוּ  אמר, רב . ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ארץ"" וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ""ואשׂ ם טז)ׁש נּ אמר: נא, .(שם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
אף אמר ולוי ."כּ ּס יתי ידי "וּ בצל ׁש נּ אמר: כּ וּ לוֹ , העוֹ לם כּ ל על מגן אף אמר: יוֹ חנן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַרבּ י

אּת ה". עּמ י לציּ וֹ ן "ולאמר ׁש נּ אמר: הגּ אוּ לה את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב

החיּ ים"ועיּ ן "נפׁש  כ"ה)[ד]בּ ספר ּפ רק ד' ׁש רק(ׁש ער זוֹ כה, לׁש מּה  הּת וֹ רה עסק ידי על ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר לׁש מּה  ּת וֹ רה  ּל ואין העוֹ לם. הזוֹ הר)לקיים אוֹ ר .(עיין ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ישד . כשעדיי זה  וכל :החיי נפש  לשו וזה 
 בעיו ובתורתו יתבר בו  שדבקי מישראל אנשי
ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה  ושקידה 
לגמרי   שבטלי האנשי ואז .הימי כל  חפצ
שאול  ירדו המה . בחירת מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת  מהסתפח ומגורשי חיי
יכרתו חיי ומאר ובתורתו. יתבר בו   הדבוקי
 הג העולמות, כל  ג העול פעולת כל  ועל  ח "ו .

מק  וירדו  נתמעטו בסבתכי ,ואור דושת
 רגל שנטיו  וכמעט  ,בנפשות האלה  החטאי

אליהו  דבי בתנא שכתוב כמו  ח "ו  פ"ב)ליחרב :(רבא 
התורה מ מבטלי אד שבני זמ כל  חכמי אמרו

וש כו '. העול את להחריב הקב"ה  (בסדרמבקש 

פ"ה ) זוטא עליה אליהו וישת אר מצוקי לה' "כי
בכל  כו'. חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי תבל"

את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי   יוצאי  יו
ובתי  כנסיות בתי ואלמלא כולו  העול כל 
 ועוסקי בה יושבי חכמי שתלמידי מדרשות 
מיד כולו  העול כל את מחבלי היו תורה  בדברי
ידי  על להתקיי יוכלו  עדיי זה  כל  ע ע"ש . כו'
בתורה  העוסקי קורא. ה' אשר השרידי
לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה . יומ הקדושה
פנוי  העול ח"ו היה  א אבל  ח "ו . ובהו  לתהו
והתבוננות מעסק ממש אחת  רגע אפילו לגמרי
כל  היו כרגע תיכ הקדושה . בתורה  סגולה ע
ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי נחרבי העולמות
שבידו כחו . רב לבד. מישראל  אחד  איש   ג וא
בכללה והבריאה העולמות כל את  ולקיי להעמיד
לשמה . הקדושה  בתורה  והתבוננותו  עסקו ידי  על

שכתוב ב')כמו צ"ט ד חלק פרק העוסק (סנהדרי כל
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זוֹ הר עב.ראה: כז, עא. כו, עא. כה, דף בראשית ְ◌ֵ◌ַ◌
עב. מה, שמות זוהר - עא. רסג עב. רסב, עב. כח,
קצה, עב. קצ עא. קכד, עא. קכ, עא. קיד, עא. סז,
זוהר - עא. רכד, עב. רכג, עא. רג, עא. קצז, עא.
עא. צז, עב. פו, עב. כח, עא. כח, עב. כז, ויקרא
קנב, עא. קכד, עב. קכב, במדבר זוהר - עא. קיא,
זוהר - עב. רמו, עא. רלז, עב. רלא, עא. רל, עב.
עא. רעט, עב. רעז, עב. רעו, עא. רעג, דברים
עב. עא, כב, עא. טו, דף: זוהר, תיקוני - עא. רפב,
עא. מב, עב. מא, עב. ל, עב. כח, עב. כז, עא. כז,
עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא. נב, עב. נ, עא. מט,
קכח, עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב, צו,
קמד, עב. קמא, עא. קמא, עא. קמ, עא. קלח, עב.
יתרו פ' חדש: זוהר - עב. קמז, עב. קמו, עא.
ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני ד' מאמר
- דמצחא. שרטוטין מאמר יתרו פ' בראשית.

עא. כז דף חדש: זוהר תיקוני
להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר הקדמת

מ"ת. א' פרק לב שער חיים עץ הקדמות. שער על
- פ"ג. מט שער מ"ת. פ"ו לח הגלגוליםשער שער

שער - לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר - ישעיה. א', מלכים ספר עקב. בלק,
כי בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך, תשא,
ספר - תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא,
יתרו, בשלח בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת עץ
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
- פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב"י מאמרי שער

– ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'
חסידים: משנת סדרספר מסכת פ"ב, יעקב מסכת

כג שער להרמ"ק: רימונים פרדס - פ"י. פסח ליל
ח"ב אבולעפיא: למהר"א הגנוז עדן אוצר – טז. פ'
רבי האלקי להמקובל הפליאה ספר - א'. סי'

למר"מ הקודש עבודת – מפראג. קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר ספר – פל"ב. ח"ב גבאי אבן
משרים מגיד - בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד - במדבר. פ' תרומה, פ' קארו יוסף לרבינו
מעיין יז, נהר א' מעין אזולאי למהר"א לאברהם
יז, נהר ה' מעיין נד, נהר ד' מעיין ס"ז, נהר ב'
- ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב, כה,
ויגש, וישלח, תולדות, פ' עה"ת: עמוקות מגלה
בהר, קדושים תזריע, ויקרא, תרומה, בא, וארא,
ואתחנן, פנחס, בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי,
פ' על אופנים רנ"ב עמוקות מגלה - הברכה. וזאת
קכ, קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
לחכמת מבוא ספר - רנב, רנא, קצח, קפז, קמד,
ח"ב פ"ז, ז' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה
מעולפת ספר - חנוכה. א' מאמר ח"ב פ"ז, ו' שער
אות עשר תשעה יום אלגאזי: מוהרנ"ש ספירים:
עשרה ספר - לב, אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר - כב, ג', סי' ח"א חי כל אם מאמר כ"ב,
ח"ה פ"ד, ח"ב הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם
סי' קשיטה: מאה מאמר פי"ד, י"ז חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח"ג, כת"י ה': שבתות מאמר נ"ג, סי' כ"ו,
האותיות: שער הקדוש: של"ה - ח"ב. ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
אות מסעי מטות דרוש תענית מסכת מ"ו, אות
ספר - סב, אות תשובה הל' יומא מסכת כד,
בא פ' שמות ספר ויגש. מקץ, וישב, בראשית:
פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות אור תורה
נשא במדבר ספר ב', אות תו"א פקודי ויקהל
פ' ב', אות תו"א חוקת פ' יג, אות תו"א בהעלותך
- פ"ו. העמודים ווי - ג, א', אות תו"א ואתחנן
אדיר ספר חיים, עץ דרך ספר הקדוש: הרמח"ל
חקלא ומחצדי שמעון, רבי אמר תניא ח"א במרום
מאמר ח"ב דקשוט, מילין למגזר אינון, זעירין
הקדמה, חדשים: תיקונים ספר - מלכים. ז' ביאור

כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'. לשמה בתורה 
התורה  בפרק  אמרו וכ כולו .  פ"ו)העול כל (אבות

שכל  אלא עוד ולא כו '. לשמה  בתורה העוסק
לו . הוא כדאי כולו   העול
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מפה הוּ א ׁש עוֹ סק, ּת וֹ רתוֹ  ׁש כּ ל נאמנה, ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במׁש נה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מקרא
עוֹ סק ואינוֹ  ורּמ אוּ ת, טעוּ ת כּ ּל וֹ  והוּ א לנּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְולחוּ ץ,
הבּ ריּ וֹ ת, על וּ להשׂ ּת רר הדּ וֹ ר, גּ דוֹ ל וראׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אּל א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

בּ חיּ ים. חלק וא חיּ ים לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְואין

בּ כלועיּ ן צוחין בּ עלּה , עם לּה  לרצּ וֹ ת לגבּ ּה , דּ יּת ער מאן בּ נוּ  לית חדׁש : זהר בּ תּק וּ ני ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הב. הב דּ אמרין ככלבין בּ ּה  וצוחין קוּ ׁש ין. בּ כּמ ה ּפ ה, דּ בעל בּ אוֹ ריתא וליליא ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָיוֹ מא

ׁש כינּת א. לסלקא דּ יׁש ּת דּ ל מאן ולית יקרא, לן הב עוּ תרא, לן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהב

אּל אוכן מקבּ ל, ּת היה ׁש א מזּ ה הרבּ ה הארכנוּ  וּ כבר אוֹ ר. ׁש כּ ּל וֹ  אוֹ רה ׁש ערי בּ ספר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מיּ ראה. ועבד מאהבה י')עבד ּפ רק הזוֹ הר אוֹ ר – י"ט ז', עקב ּפ רׁש ת קוֹ מרנה הבּ רכה .(היכל ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הע את מצּ יל לׁש מּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד וֹ לםרק ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
צ"ט:)חז"לואמרוּ  ׁש לוֹ ם(סנהדרין משׂ ים לׁש מּה , בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל אלכּ סנדּ רי, רבּ י אמר ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ מעוּ זּ י יחזק ""אוֹ  ׁש נּ אמר: מּט ה ׁש ל וּ בּפ מליא מעלה ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ּפ ּמ ליא
ּל י"" יעשׂ ה ׁש לוֹ ם ה)לי כז, מּט ה,(ישעיהו וׁש ל מעלה ׁש ל ּפ לטרין בּ נה כּ אילוּ  אמר, רב . ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ארץ"" וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ""ואשׂ ם טז)ׁש נּ אמר: נא, .(שם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
אף אמר ולוי ."כּ ּס יתי ידי "וּ בצל ׁש נּ אמר: כּ וּ לוֹ , העוֹ לם כּ ל על מגן אף אמר: יוֹ חנן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַרבּ י

אּת ה". עּמ י לציּ וֹ ן "ולאמר ׁש נּ אמר: הגּ אוּ לה את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב

החיּ ים"ועיּ ן "נפׁש  כ"ה)[ד]בּ ספר ּפ רק ד' ׁש רק(ׁש ער זוֹ כה, לׁש מּה  הּת וֹ רה עסק ידי על ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר לׁש מּה  ּת וֹ רה  ּל ואין העוֹ לם. הזוֹ הר)לקיים אוֹ ר .(עיין ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ישד . כשעדיי זה  וכל :החיי נפש  לשו וזה 
 בעיו ובתורתו יתבר בו  שדבקי מישראל אנשי
ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה  ושקידה 
לגמרי   שבטלי האנשי ואז .הימי כל  חפצ
שאול  ירדו המה . בחירת מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת  מהסתפח ומגורשי חיי
יכרתו חיי ומאר ובתורתו. יתבר בו   הדבוקי
 הג העולמות, כל  ג העול פעולת כל  ועל  ח "ו .

מק  וירדו  נתמעטו בסבתכי ,ואור דושת
 רגל שנטיו  וכמעט  ,בנפשות האלה  החטאי

אליהו  דבי בתנא שכתוב כמו  ח "ו  פ"ב)ליחרב :(רבא 
התורה מ מבטלי אד שבני זמ כל  חכמי אמרו

וש כו '. העול את להחריב הקב"ה  (בסדרמבקש 

פ"ה ) זוטא עליה אליהו וישת אר מצוקי לה' "כי
בכל  כו'. חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי תבל"

את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי   יוצאי  יו
ובתי  כנסיות בתי ואלמלא כולו  העול כל 
 ועוסקי בה יושבי חכמי שתלמידי מדרשות 
מיד כולו  העול כל את מחבלי היו תורה  בדברי
ידי  על להתקיי יוכלו  עדיי זה  כל  ע ע"ש . כו'
בתורה  העוסקי קורא. ה' אשר השרידי
לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה . יומ הקדושה
פנוי  העול ח"ו היה  א אבל  ח "ו . ובהו  לתהו
והתבוננות מעסק ממש אחת  רגע אפילו לגמרי
כל  היו כרגע תיכ הקדושה . בתורה  סגולה ע
ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי נחרבי העולמות
שבידו כחו . רב לבד. מישראל  אחד  איש   ג וא
בכללה והבריאה העולמות כל את  ולקיי להעמיד
לשמה . הקדושה  בתורה  והתבוננותו  עסקו ידי  על

שכתוב ב')כמו צ"ט ד חלק פרק העוסק (סנהדרי כל
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וּ גאלם, ישׂ ראל מצּ ב על ה', ׁש דּ ּל ג בּ ּפ סח וּ כמוֹ  ׁש בּ ת, לערב ׁש בּ ת מערב חרוּ בין, בּ קב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלוֹ 
זכיּ וֹ ת, לנוּ  אין אפּל וּ  האחרוֹ נה, בּ גּ אּל ה יגאלנוּ   ּלוֹ כ ׁש יּ ׁש  בּ צדּ יק ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לפטר אני יכוֹ ל ׁש אמר הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל נח ּת בת ולהיוֹ ת להגן ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹכּ ח
הדּ ין מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל ].את ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חדׁש  מראׁש  יוֹ ם ארבּ עים זהר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני

כּ ּס אבּ הקדּ מת בּ על הקדּ מת בּ סוֹ ף יעיּ ן וז"ל: כּ תוּ ב, מהגּ ר"א, זהר ּת ּק וּ ני לאוֹ ר הּמ וֹ ציא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מאד ׁש הלהיבוּ  קדוֹ ׁש ים ספרים בּ כּמ ה ועוֹ ד ,הזּ הרמל הּת ּק וּ ני ללמד ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חדׁש  ׁש ּמ ראׁש  יוֹ ם בּ תּק וּ ןבּ ארבּ עים כּ תב מּמ ה זה, להסמי יׁש  (ואוּ לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ודא עשׂ ה, אׁש ר הּת בה חּל וֹ ן את נח ויּ פּת ח עלּ אה,ו' אּמ א היא נח הוּ אדּ תבת דּ ילי חּל וֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּת בה חּל וֹ נוֹ ת הכּ ּפ וּ רים ׁש בּ יוֹ ם הגּ ר"א בּ באוּ ר וכתב אוֹ ר. יתירה אוֹ ר דּ ביּה  דּ אמצעיתא, והוּ אעּמ וּ דא ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ּפ תוּ חים, עלּ אה אּמ א ׁש כּ תוּ בּת ׁש וּ בה חדׁש וזהוּ  מראׁש  הידוּ עים יוֹ ם ארבּ עים ׁש הם יוֹ ם, ארבּ עים מּק ץ ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹֹ◌

נח דּ תבת כּ גוּ ונא דּ איהי זהר הּת ּק וּ ני על איתא מהימנא ורעיא כּ יּ דוּ ע).אלוּ ל, וכוּ ' ֱ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

בּ אב.ּק יריי עשׂ ר מחמה הּת ּק וּ נים בּ אמירת מתחילים ירוּ ׁש לים ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

עשׂ רהרבּ ה מחמׁש ת הּק דוֹ ׁש , זהר ּת ּק וּ ני סדר ללמד מתחילים מעשׂ ה, ואנׁש י חסידים ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ הקדּ מת מבאר אלוּ ל בּ חדׁש  זהר ּת ּק וּ ני אמירת מעלת כּ י הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ אב,

והנּ ׁש מה. הגּ וּ ף ׁש ּמ טהר מל הגּ אלּ ה,כּ ּס א קץ לקרב צדּ יקיםוּ סגלּ תוֹ  בּ אוֹ ר כּ תוּ ב וכן ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ב') סימן ל"ו ירוּ ׁש לים(סימן ויּק ירי אלּ וּ  בּ ימים הּת ּק וּ נים ספר ׁש יּ ׁש לים מי אׁש רי ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בּ אב. עשׂ ר מחמה הּת ּק וּ נים בּ אמירת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחילים
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תמניא תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, תיקונא
- שבעין. תיקונא וחמש, חמשין תיקונא ועשרין,
– מקץ. ויהי מאמר - ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר
במדבר, שמות, בראשית, עה"ת הרמח"ל פירוש
תצ"ג. ה' בשבט טו"ב ליל בסעודת דרוש – דברים.
ד"ת פרקים ראשי - הכסף. ונתת דרושי –
קנא, קיג, תפילה תפילות: תקט"ו ספר - לרמח"ל,
תפילה שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד,
הלשם שערי - ואתחנ"ן. תפלה תצה, חשמ"ל,
יט סי' ח"א פ"א, טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
ד', סימן פ"ג, פ"ב, ב' סי' ח"ב עלילה, נורא בסוד
מוילנא, הגר"א - פ"ד. יג סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי'
דף זוהר תיקוני על הגר"א ביאור פי"א. שלמה אבן
עב. כח דף בראשית הזוהר על אור יהל – עא. קיא
דף זוהר תיקוני על ביאור דברים. פ' אליהו אדרת

עב. צז
טוב: שם בעל פ'תלמידי קאמרנא – החיים אוצר

דף פקודי תשא, כי וארא, הברכה: היכל - תצא.
דף עקב תצא, פ' עב יג דף ראה, פ' בלק, פ' שיח,
זוהר - ע"ד. כח דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה דף בראשית פ' חי
דף קיג, דף ע"ג, קיב דף עא, קו דף ע"ד, קא דף
ז' דף שמות תלט. דף תכו, ד' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן מ"א ביתו זקן - עב. קע דף ע"ד. פו דף ע"ג.
- רט. דף י"ג אופן מ"ד עה, דף טז אופן מז, דף ז
תולדות - כו. אות ג' אמונה שביל מצוותיך נתיב
תרסו. דף שופטים פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני -
ויקהל. פ' חיים דברי - כב. ח, סי' ח"א מוהר"ן

ארץ מט. דף האיש אשרי - יג. מכתב שמחה דברי
היהודי תפארת יא. אות עולם אור פ"ב. א' החיים
הגאולה על .46 דף ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות
שמואל דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו. ע'
א' מהדו"ת מונקאטש תורה דברי נח. פ' (סלאנים)
עג. ע' התעוררות מכתב מט. דף האיש אשרי טו.
צ. מע' יוסף יעקב זכרון מלעלוב. דוד רבי הרה"ק
מאמרי ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה אמת
על הרי"ם חידושי ו'. דף הארץ גאולת שמחה.

גיט הרי"ם,מסכת חידושי שלח. לפ' השמטות ין,
מגילת הרמז דרך על הגר"א פירוש וגאולה. גלות
ח' דרוש חת"ס מב. דף המשולש חוט א. אסתר
קפז. דף התמורה ועל הגאולה על תקס"ט. תמוז
ט"ב מהר"י הברכה. וזאת פרשת טוב יום קדושת
ח"ג (קאלאמייא) דל אל משכיל קטז. דף הגש"פ
ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה חידושי - א. פרט י כלל
קנ. דף ש"ש מאמר קנג. סי' א' מאמר משה
קעז,. ע' הגאולה על לח. ע' דברים תורה חידושי
רנ. ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע' תורה חידושי
תש"כ תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע' בהעלותך
דברות - קנה. ע' מא"י דרשות חיד"ת לב, ע'
יואל דברי קסא. קנז, קנב, ע' משה ויואל קודש.
שולחן - קכ. דף וישלח פ' קלה, ע' ח"א מכ'
זכרון עד, דף ופרנסה אמונה מאמר הטהור
סיפורי יג. דף הנר אור - אייר. חודש צדיקים
ד' א' ח"ד הסיפורים אוצר - כה. ע' הרמ"ח
מבעלזא) מהר"ש (סיפורים וכבוד פאר (מרגליות).
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ּת בת ולהיוֹ ת להגן כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ צדּ יק ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ּת היה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה
הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹנח

נד.)יפקוּ ן,וּ בימינא דאיהוּ (דּ ף בּ ימינא, דאתקר עני איהוּ  עלמין ח"י דּ צדּ יק בּ גין ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ועריה" ערוֹ ם "ואּת  בּ הוֹ ן דּ אּת מר דישׂ ראל כּ גוונא ז)ּפ סח, טז והאי,(יחזקאל ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

נח. דתיבת יוֹ נה איהי ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָיוֹ נה

כּ עני,[בּ אוּ ר: עצמוֹ  ׁש מים הצּ דּ יק, בּ זכוּ ת וּ ברחמים, בּ חסד ׁש יּ צאוּ  – יפקוּ ן וּ בימינא ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ רכוֹ ת חז"ל ׁש אמרוּ  יז:)כּ מוֹ  בּ ת(דּ ף ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל רב, אמר יהוּ דה רב אמר : ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

דּ י בּ ני וחנינא בּ ני, חנינא בּ ׁש ביל נזּ וֹ נין כּ ּל וֹ  העוֹ לם כּ ל ואוֹ מרת חוֹ רב, מהר יוֹ צאת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵקוֹ ל
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וּ גאלם, ישׂ ראל מצּ ב על ה', ׁש דּ ּל ג בּ ּפ סח וּ כמוֹ  ׁש בּ ת, לערב ׁש בּ ת מערב חרוּ בין, בּ קב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלוֹ 
זכיּ וֹ ת, לנוּ  אין אפּל וּ  האחרוֹ נה, בּ גּ אּל ה יגאלנוּ   ּלוֹ כ ׁש יּ ׁש  בּ צדּ יק ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לפטר אני יכוֹ ל ׁש אמר הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל נח ּת בת ולהיוֹ ת להגן ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹכּ ח
הדּ ין מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל ].את ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חדׁש  מראׁש  יוֹ ם ארבּ עים זהר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני

כּ ּס אבּ הקדּ מת בּ על הקדּ מת בּ סוֹ ף יעיּ ן וז"ל: כּ תוּ ב, מהגּ ר"א, זהר ּת ּק וּ ני לאוֹ ר הּמ וֹ ציא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מאד ׁש הלהיבוּ  קדוֹ ׁש ים ספרים בּ כּמ ה ועוֹ ד ,הזּ הרמל הּת ּק וּ ני ללמד ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חדׁש  ׁש ּמ ראׁש  יוֹ ם בּ תּק וּ ןבּ ארבּ עים כּ תב מּמ ה זה, להסמי יׁש  (ואוּ לי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ודא עשׂ ה, אׁש ר הּת בה חּל וֹ ן את נח ויּ פּת ח עלּ אה,ו' אּמ א היא נח הוּ אדּ תבת דּ ילי חּל וֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּת בה חּל וֹ נוֹ ת הכּ ּפ וּ רים ׁש בּ יוֹ ם הגּ ר"א בּ באוּ ר וכתב אוֹ ר. יתירה אוֹ ר דּ ביּה  דּ אמצעיתא, והוּ אעּמ וּ דא ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ּפ תוּ חים, עלּ אה אּמ א ׁש כּ תוּ בּת ׁש וּ בה חדׁש וזהוּ  מראׁש  הידוּ עים יוֹ ם ארבּ עים ׁש הם יוֹ ם, ארבּ עים מּק ץ ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹֹ◌

נח דּ תבת כּ גוּ ונא דּ איהי זהר הּת ּק וּ ני על איתא מהימנא ורעיא כּ יּ דוּ ע).אלוּ ל, וכוּ ' ֱ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

בּ אב.ּק יריי עשׂ ר מחמה הּת ּק וּ נים בּ אמירת מתחילים ירוּ ׁש לים ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

עשׂ רהרבּ ה מחמׁש ת הּק דוֹ ׁש , זהר ּת ּק וּ ני סדר ללמד מתחילים מעשׂ ה, ואנׁש י חסידים ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ הקדּ מת מבאר אלוּ ל בּ חדׁש  זהר ּת ּק וּ ני אמירת מעלת כּ י הכּ ּפ וּ רים. יוֹ ם עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ אב,

והנּ ׁש מה. הגּ וּ ף ׁש ּמ טהר מל הגּ אלּ ה,כּ ּס א קץ לקרב צדּ יקיםוּ סגלּ תוֹ  בּ אוֹ ר כּ תוּ ב וכן ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ב') סימן ל"ו ירוּ ׁש לים(סימן ויּק ירי אלּ וּ  בּ ימים הּת ּק וּ נים ספר ׁש יּ ׁש לים מי אׁש רי ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בּ אב. עשׂ ר מחמה הּת ּק וּ נים בּ אמירת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחילים
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תמניא תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, תיקונא
- שבעין. תיקונא וחמש, חמשין תיקונא ועשרין,
– מקץ. ויהי מאמר - ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר
במדבר, שמות, בראשית, עה"ת הרמח"ל פירוש
תצ"ג. ה' בשבט טו"ב ליל בסעודת דרוש – דברים.
ד"ת פרקים ראשי - הכסף. ונתת דרושי –
קנא, קיג, תפילה תפילות: תקט"ו ספר - לרמח"ל,
תפילה שעא, שי, רפט, רב, קעז, קעו, קנד,
הלשם שערי - ואתחנ"ן. תפלה תצה, חשמ"ל,
יט סי' ח"א פ"א, טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
ד', סימן פ"ג, פ"ב, ב' סי' ח"ב עלילה, נורא בסוד
מוילנא, הגר"א - פ"ד. יג סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי'
דף זוהר תיקוני על הגר"א ביאור פי"א. שלמה אבן
עב. כח דף בראשית הזוהר על אור יהל – עא. קיא
דף זוהר תיקוני על ביאור דברים. פ' אליהו אדרת

עב. צז
טוב: שם בעל פ'תלמידי קאמרנא – החיים אוצר

דף פקודי תשא, כי וארא, הברכה: היכל - תצא.
דף עקב תצא, פ' עב יג דף ראה, פ' בלק, פ' שיח,
זוהר - ע"ד. כח דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה דף בראשית פ' חי
דף קיג, דף ע"ג, קיב דף עא, קו דף ע"ד, קא דף
ז' דף שמות תלט. דף תכו, ד' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן מ"א ביתו זקן - עב. קע דף ע"ד. פו דף ע"ג.
- רט. דף י"ג אופן מ"ד עה, דף טז אופן מז, דף ז
תולדות - כו. אות ג' אמונה שביל מצוותיך נתיב
תרסו. דף שופטים פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני -
ויקהל. פ' חיים דברי - כב. ח, סי' ח"א מוהר"ן

ארץ מט. דף האיש אשרי - יג. מכתב שמחה דברי
היהודי תפארת יא. אות עולם אור פ"ב. א' החיים
הגאולה על .46 דף ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות
שמואל דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו. ע'
א' מהדו"ת מונקאטש תורה דברי נח. פ' (סלאנים)
עג. ע' התעוררות מכתב מט. דף האיש אשרי טו.
צ. מע' יוסף יעקב זכרון מלעלוב. דוד רבי הרה"ק
מאמרי ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה אמת
על הרי"ם חידושי ו'. דף הארץ גאולת שמחה.

גיט הרי"ם,מסכת חידושי שלח. לפ' השמטות ין,
מגילת הרמז דרך על הגר"א פירוש וגאולה. גלות
ח' דרוש חת"ס מב. דף המשולש חוט א. אסתר
קפז. דף התמורה ועל הגאולה על תקס"ט. תמוז
ט"ב מהר"י הברכה. וזאת פרשת טוב יום קדושת
ח"ג (קאלאמייא) דל אל משכיל קטז. דף הגש"פ
ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה חידושי - א. פרט י כלל
קנ. דף ש"ש מאמר קנג. סי' א' מאמר משה
קעז,. ע' הגאולה על לח. ע' דברים תורה חידושי
רנ. ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע' תורה חידושי
תש"כ תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע' בהעלותך
דברות - קנה. ע' מא"י דרשות חיד"ת לב, ע'
יואל דברי קסא. קנז, קנב, ע' משה ויואל קודש.
שולחן - קכ. דף וישלח פ' קלה, ע' ח"א מכ'
זכרון עד, דף ופרנסה אמונה מאמר הטהור
סיפורי יג. דף הנר אור - אייר. חודש צדיקים
ד' א' ח"ד הסיפורים אוצר - כה. ע' הרמ"ח
מבעלזא) מהר"ש (סיפורים וכבוד פאר (מרגליות).
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ּת בת ולהיוֹ ת להגן כּ ח לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ צדּ יק ׁש נּ תדּ בּ ק ידי על ּת היה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה
הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י הוּ א ישׂ ראל, ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹנח

נד.)יפקוּ ן,וּ בימינא דאיהוּ (דּ ף בּ ימינא, דאתקר עני איהוּ  עלמין ח"י דּ צדּ יק בּ גין ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ועריה" ערוֹ ם "ואּת  בּ הוֹ ן דּ אּת מר דישׂ ראל כּ גוונא ז)ּפ סח, טז והאי,(יחזקאל ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

נח. דתיבת יוֹ נה איהי ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָיוֹ נה

כּ עני,[בּ אוּ ר: עצמוֹ  ׁש מים הצּ דּ יק, בּ זכוּ ת וּ ברחמים, בּ חסד ׁש יּ צאוּ  – יפקוּ ן וּ בימינא ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ רכוֹ ת חז"ל ׁש אמרוּ  יז:)כּ מוֹ  בּ ת(דּ ף ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל רב, אמר יהוּ דה רב אמר : ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

דּ י בּ ני וחנינא בּ ני, חנינא בּ ׁש ביל נזּ וֹ נין כּ ּל וֹ  העוֹ לם כּ ל ואוֹ מרת חוֹ רב, מהר יוֹ צאת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵקוֹ ל
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לעבוֹ דת מאד מעוֹ רר הזּ הר ׁש ל והלּ ׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ׁש ל לּמ וּ דים מיני לכל ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵחׁש ק
."יתבּ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם

מזּ ה,למדים ועבוֹ דתאנוּ  ּת וֹ רה דּ רכּ וֹ  לקבּ ל גּ דוֹ ל כּ לי הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר ׁש לּ ּמ וּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הם לעבוֹ דת והתעוֹ ררוּ ת הּת וֹ רה ללּמ וּ ד חׁש ק היּ וֹ ם מחּפ שׂ  א וּ מי –הם, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

טוֹ בוֹ ת, וּ מדּ וֹ ת ׁש מים ויראת הּת וֹ רה, לחׁש קוּ ת אוֹ תם  ּלחנ קדׁש ים, צּ אן הצּ עירי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
יזכּ וּ  זה ידי ועל הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר הרבּ ה ללמד אוֹ תם  ּלחנ וּ מוֹ עיל, טוֹ ב דר ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶהוּ א
רק ׁש יּ וּ ר לנוּ  אין כּ י הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ׁש ל לּמ וּ דים מיני לכל הּת וֹ רה לחׁש קוּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ נקל

.יתבּ ר הם לעבוֹ דת ׁש להבת להבת כּ אׁש  לבּ ם ויתעוֹ רר הזּ את, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הרקיע"והּמ שׂ כּ לים" כּ זהר ג)יזהרוּ  י"ב, חלק(דניאל להם ׁש יּ היה צרי ישׂ ראל כּ ל ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

הזּ וֹ הר! ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאת

וּ בעוֹ לםהזּ וֹ הר בּ ארץ ישׂ ראל לכל לאפׁש ר בּ א הנה, לימי המחּל ק החדׁש  המחּל ק ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לתּק וּ ן הּק דוֹ ׁש ה, הכינה לתּק וּ ן וּ בסיוּ מוֹ , הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת ׁש ּת פים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

ישׂ ראל. עם מעל ורעוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל וּ לבּט וּ ל ישׂ ראל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

הזּ וֹ הר"בּ ספר הּל ּמ וּ דאוֹ ר חׁש יבוּ ת על עוֹ לם, יסוֹ ד מצדּ יקי מאמרים אלף יׁש נם " ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הבנה! לא אפילוּ  בּ זוֹ הר, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה

בּ ּמ רוֹ םבּ ספר ספר(לרמח"ל)-אדּ יר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים "מן כּ תב: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ישׂ ראל. לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אּל ה הוּ א כּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר...

בּ רחמים""על הגּ לוּ ת מן ישׂ ראל יצאוּ  הזּ וֹ הר ספר נשׂ א)ידי - מהימנא הבּ על(רעיא וּ בׁש ם . ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נאמר: מזיטאמיר אהרן ר' וּ בׁש ם לנּ ׁש מה". מסגּ ל הזּ וֹ הר "אמירת נאמר: טוֹ ב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵׁש ם
עצמן הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל והדּ בּ וּ ר הּת בוֹ ת כּ י בּ אוּ ר, בּ א לאמרוֹ  צרי הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ"ׁש זּ וֹ הר

."יתבּ ר סוֹ ף לאין האדם את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקׁש רין

הדּ ברהרמח"ל"וּ באגּ רת את ישׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ  אל ועּת ה לׁש וֹ נוֹ : וזה כּ תב לרבּ וֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם! בּ כל זה דּ בר קוֹ בע הייתי חילי, אייר אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה
ישׂ ראל! לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י לזכוּ ת, לוֹ  ויהי הזּ את העצה את יּק ח ּת וֹ רתוֹ  כּ בוֹ ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל

כּ לל".. הוּ א קׁש ה דּ בר א כּ י לעשׂ וֹ תוֹ , יוּ כל בּ מקוֹ מוֹ  אחד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

וּ בּפ רוּ טוֹ תוהנּ ה, בּ קּל וּ ת ּת בל, קצווֹ ת בּ כל אדם לכל נגיׁש  הזּ הר ׁש ּס פר זכינוּ  אנוּ , בּ ימינוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ ניהוּ  הרב המקבּ ל הגה"צ בּ ראׁש וּ ת דּ רׁש בּ "י מהיכלא סטים יצאוּ  וּ כבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
12 ׁש ל בּ דפוּ ס וכן זוֹ הר, ּת יקוּ ני וכן חלקים 70 כּ יס בּ פוֹ רמט ׁש ליט"א ׁש מוּ אלי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִישׂ כר
וקל נחמד בּ יאוּ ר עם גּ דוֹ לים כּ רכים 18 ׁש ל סט ה' בּ עזרת לאוֹ ר מוֹ ציאים וּ כעת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ רכים,
ונראה העוֹ למי, הזּ הר מפעל ׁש ל הרבּ ים מזכּ י בּ זכוּ ת וּ בּ פרט לאוֹ ר, יצא ׁש בּ קרוֹ ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְּמ אד,

הזּ הר ספר ׁש ּפ עּל ת הדּ ברים כּ וּ נת לתקוּ פתׁש זּ וֹ  יחסית מאחרת בּ תקוּ פה נתגּ ּל ה (ׁש אמנם ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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ברסלב המדרש בבית שנאמרו דרשה מתוך קטעים
שמש בבית

זהר הּת ּק וּ ני קדת בּ ׁש בח הפליג מבּ רסלב, נחמן ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
עץרבּ ינוּ  וּ "פרי חיּ ים" ה"עץ דּ ברי כּ ל ידע אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מבּ רסלב, נחמן ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מהּת ּק וּ נים. והעּק ר הזּ הר, מּס פר לברכה, זכרוֹ נוֹ  האר"י כּ תבי וכל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים",
נעוּ ריו. בּ ימי היה ׁש זּ ה היה מדּ בריו גּ דלּ תוהּמ וּ בן בּ ׁש בח ּפ עמים, כּ ּמ ה מאד והפליג ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌

אלוּ ל. בּ ימי ׁש א אפלּ וּ  הנה, בּ כל גּ ם בּ יוֹ תר בּ וֹ  לעסק רגיל והיה זהר. הּת ּק וּ ני ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְקדת

הר"ןבּ ספר שׂ יחוֹ ת קכ"ח)ספר כּ תוּ ב(אוֹ ת החכמוֹ ת, כּ ל כּ לוּ לים הּת ּק וּ נים בּ ספר : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
וכוּ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם

בּ ּת ּק וּ נים הרמוּ זים הּס וֹ דוֹ ת לכּת ב יסּפ יקוּ  א ספרים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִרבבוֹ ת
הר"ןבּ ספר רפ"ה)שׂ יחוֹ ת בּ הפלגת(אוֹ ת ׁש דּ בּ ר אחד, ּפ עם הּק דוֹ ׁש  מּפ יו ׁש מעּת י כּ תוּ ב: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

על הוּ א ּת ּק וּ נים, ספר כּ ל הא אמר: הּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רתנוּ  נוֹ ראוֹ ת סוֹ דוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
רבּ וּ י עצם לבאר ספרים אלפים יסּפ יקוּ  א לבד, הּת ּק וּ נים ספר ועל לבד. בּ ראׁש ית ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵּת בת
הּק דוֹ ׁש , הּת ּק וּ נים קדת גּ דּל ת לכּ ל כּ יּ דוּ ע העיּ וּ ן, יכילם א אׁש ר ׁש ם, ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהּס וֹ דוֹ ת
ספר וכל וכוּ '. וּ רמיזוֹ תיו סוֹ דוֹ תיו לבאר יסּפ יקוּ  א נביוֹ ת, אילי עוֹ רוֹ ת כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ּפ רוּ ׁש  רק הוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר בּ וֹ  נּ כלל מה כּ ל עם וכןהּת ּק וּ נים, לבד, בּ ראׁש ית ּת בת על ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לעיל. כּ נּ זכּ ר וכוּ ' סוֹ דוֹ ת רבּ וּ י עם ּת ּק וּ נים ספר לעשׂ וֹ ת כּ ן גּ ם יכוֹ לין בּ רא, ּת בת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַעל

ּת בהוּ מזּ ה כּ ל על כן כּ י הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנוּ  עמקוּ ת גּ בהוּ ת קצת, וּ לׁש ער להבין יכוֹ לין ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הּת ּק וּ נים", בּ "ספר הכּ לוּ לים הּס וֹ דוֹ ת, אּל וּ  כּ מוֹ  רבּ וֹ ת סוֹ דוֹ ת יׁש  הּת וֹ רה, ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותבה
ּת בוֹ ת הרבּ ה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת ועּת ה, לבד. בּ ראׁש ית ּת בת על ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

כּ לל. מזּ ה וּ לדבּ ר לבאר אפׁש ר אי אׁש ר סוֹ דוֹ תיה, גּ דלוּ  מה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָכּ אּל וּ ,

ׁש מוֹ עוֹ ד על חדׁש  הּמ דרׁש  בּ ית נּ בנה זכינוּ , דּ ׁש מיּ א ׁש בּ סיּ עּת א היוֹ ת לעוֹ רר, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָרציתי
ׁש ּמ הם וקבּ לה, הזוֹ הר ּל יּמ וּ ד על כּ וֹ לל כּ בר ׁש ארגּ נוּ  ה'  ּוּ ברו הּק דוֹ ׁש , רבּ ינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ ּל וֹ . העוֹ לם וּ בכל הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארצנוּ  ועיר עיר וּ בכל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל יעשׂ וּ  וכן ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

והיוֹ תוכיּ דוּ ע וׁש נה, ׁש נה בּ כל וּת יקוּ נים הזוֹ הר כּ ל ׁש יּ גמרוּ  אנׁש יו, לכל צוּ ה ז"ל ׁש רבּ ינוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
ימי ל'354 ּמ חּל ק היּ וֹ מי, הּמ חוּ לק הזוֹ הר ספרי לאוֹ ר ׁש הוֹ צאנוּ  לנוּ  עזר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַוה'
יגמרוּ  וכ דּ ּק וֹ ת, 12 לער יוֹ ם בּ כל הזוֹ הר לגרוֹ ס קל  ּכ כּ ל הזּ ה הזוֹ הר וּ בספר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהנה,
כּ ל סיּ וּ ם ז"ל, לרבּ נוּ  מּת נה יביאוּ  לאוּ מן, כּ ׁש ּמ גּ יעים וכ וׁש נה, ׁש נה בּ כל הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר

חדׁש . וזוֹ הר וּת יקוּ נים הזוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר

זיע"אכּ תוּ ב מבּ רסלב נחמן רבּ י הּק דוֹ ׁש  מרבּ נוּ  הר"ן" "שׂ יחוֹ ת הּק דוֹ ׁש  (אוֹ תבּ ספר ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
נעשׂ ה:ק"ח) הזּ הר לּמ וּ ד ידי ׁש על ודע, מאד. מאד מסגּ ל הזּ הר ׁש לּ ּמ וּ ד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ"ידוּ ע
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לעבוֹ דת מאד מעוֹ רר הזּ הר ׁש ל והלּ ׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ׁש ל לּמ וּ דים מיני לכל ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵחׁש ק
."יתבּ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם

מזּ ה,למדים ועבוֹ דתאנוּ  ּת וֹ רה דּ רכּ וֹ  לקבּ ל גּ דוֹ ל כּ לי הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר ׁש לּ ּמ וּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הם לעבוֹ דת והתעוֹ ררוּ ת הּת וֹ רה ללּמ וּ ד חׁש ק היּ וֹ ם מחּפ שׂ  א וּ מי –הם, ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

טוֹ בוֹ ת, וּ מדּ וֹ ת ׁש מים ויראת הּת וֹ רה, לחׁש קוּ ת אוֹ תם  ּלחנ קדׁש ים, צּ אן הצּ עירי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
יזכּ וּ  זה ידי ועל הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר הרבּ ה ללמד אוֹ תם  ּלחנ וּ מוֹ עיל, טוֹ ב דר ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶהוּ א
רק ׁש יּ וּ ר לנוּ  אין כּ י הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ׁש ל לּמ וּ דים מיני לכל הּת וֹ רה לחׁש קוּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ נקל

.יתבּ ר הם לעבוֹ דת ׁש להבת להבת כּ אׁש  לבּ ם ויתעוֹ רר הזּ את, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הרקיע"והּמ שׂ כּ לים" כּ זהר ג)יזהרוּ  י"ב, חלק(דניאל להם ׁש יּ היה צרי ישׂ ראל כּ ל ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

הזּ וֹ הר! ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאת

וּ בעוֹ לםהזּ וֹ הר בּ ארץ ישׂ ראל לכל לאפׁש ר בּ א הנה, לימי המחּל ק החדׁש  המחּל ק ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לתּק וּ ן הּק דוֹ ׁש ה, הכינה לתּק וּ ן וּ בסיוּ מוֹ , הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת ׁש ּת פים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִלהיוֹ ת

ישׂ ראל. עם מעל ורעוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל וּ לבּט וּ ל ישׂ ראל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

הזּ וֹ הר"בּ ספר הּל ּמ וּ דאוֹ ר חׁש יבוּ ת על עוֹ לם, יסוֹ ד מצדּ יקי מאמרים אלף יׁש נם " ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הבנה! לא אפילוּ  בּ זוֹ הר, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה

בּ ּמ רוֹ םבּ ספר ספר(לרמח"ל)-אדּ יר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים "מן כּ תב: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ישׂ ראל. לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אּל ה הוּ א כּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר...

בּ רחמים""על הגּ לוּ ת מן ישׂ ראל יצאוּ  הזּ וֹ הר ספר נשׂ א)ידי - מהימנא הבּ על(רעיא וּ בׁש ם . ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נאמר: מזיטאמיר אהרן ר' וּ בׁש ם לנּ ׁש מה". מסגּ ל הזּ וֹ הר "אמירת נאמר: טוֹ ב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵׁש ם
עצמן הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל והדּ בּ וּ ר הּת בוֹ ת כּ י בּ אוּ ר, בּ א לאמרוֹ  צרי הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ"ׁש זּ וֹ הר

."יתבּ ר סוֹ ף לאין האדם את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקׁש רין

הדּ ברהרמח"ל"וּ באגּ רת את ישׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ  אל ועּת ה לׁש וֹ נוֹ : וזה כּ תב לרבּ וֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מקוֹ ם! בּ כל זה דּ בר קוֹ בע הייתי חילי, אייר אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה
ישׂ ראל! לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י לזכוּ ת, לוֹ  ויהי הזּ את העצה את יּק ח ּת וֹ רתוֹ  כּ בוֹ ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל

כּ לל".. הוּ א קׁש ה דּ בר א כּ י לעשׂ וֹ תוֹ , יוּ כל בּ מקוֹ מוֹ  אחד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

וּ בּפ רוּ טוֹ תוהנּ ה, בּ קּל וּ ת ּת בל, קצווֹ ת בּ כל אדם לכל נגיׁש  הזּ הר ׁש ּס פר זכינוּ  אנוּ , בּ ימינוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ ניהוּ  הרב המקבּ ל הגה"צ בּ ראׁש וּ ת דּ רׁש בּ "י מהיכלא סטים יצאוּ  וּ כבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
12 ׁש ל בּ דפוּ ס וכן זוֹ הר, ּת יקוּ ני וכן חלקים 70 כּ יס בּ פוֹ רמט ׁש ליט"א ׁש מוּ אלי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִישׂ כר
וקל נחמד בּ יאוּ ר עם גּ דוֹ לים כּ רכים 18 ׁש ל סט ה' בּ עזרת לאוֹ ר מוֹ ציאים וּ כעת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ רכים,
ונראה העוֹ למי, הזּ הר מפעל ׁש ל הרבּ ים מזכּ י בּ זכוּ ת וּ בּ פרט לאוֹ ר, יצא ׁש בּ קרוֹ ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְּמ אד,

הזּ הר ספר ׁש ּפ עּל ת הדּ ברים כּ וּ נת לתקוּ פתׁש זּ וֹ  יחסית מאחרת בּ תקוּ פה נתגּ ּל ה (ׁש אמנם ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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ברסלב המדרש בבית שנאמרו דרשה מתוך קטעים
שמש בבית

זהר הּת ּק וּ ני קדת בּ ׁש בח הפליג מבּ רסלב, נחמן ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
עץרבּ ינוּ  וּ "פרי חיּ ים" ה"עץ דּ ברי כּ ל ידע אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מבּ רסלב, נחמן ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מהּת ּק וּ נים. והעּק ר הזּ הר, מּס פר לברכה, זכרוֹ נוֹ  האר"י כּ תבי וכל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים",
נעוּ ריו. בּ ימי היה ׁש זּ ה היה מדּ בריו גּ דלּ תוהּמ וּ בן בּ ׁש בח ּפ עמים, כּ ּמ ה מאד והפליג ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌

אלוּ ל. בּ ימי ׁש א אפלּ וּ  הנה, בּ כל גּ ם בּ יוֹ תר בּ וֹ  לעסק רגיל והיה זהר. הּת ּק וּ ני ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְקדת

הר"ןבּ ספר שׂ יחוֹ ת קכ"ח)ספר כּ תוּ ב(אוֹ ת החכמוֹ ת, כּ ל כּ לוּ לים הּת ּק וּ נים בּ ספר : ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
וכוּ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם

בּ ּת ּק וּ נים הרמוּ זים הּס וֹ דוֹ ת לכּת ב יסּפ יקוּ  א ספרים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִרבבוֹ ת
הר"ןבּ ספר רפ"ה)שׂ יחוֹ ת בּ הפלגת(אוֹ ת ׁש דּ בּ ר אחד, ּפ עם הּק דוֹ ׁש  מּפ יו ׁש מעּת י כּ תוּ ב: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

על הוּ א ּת ּק וּ נים, ספר כּ ל הא אמר: הּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רתנוּ  נוֹ ראוֹ ת סוֹ דוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
רבּ וּ י עצם לבאר ספרים אלפים יסּפ יקוּ  א לבד, הּת ּק וּ נים ספר ועל לבד. בּ ראׁש ית ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵּת בת
הּק דוֹ ׁש , הּת ּק וּ נים קדת גּ דּל ת לכּ ל כּ יּ דוּ ע העיּ וּ ן, יכילם א אׁש ר ׁש ם, ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהּס וֹ דוֹ ת
ספר וכל וכוּ '. וּ רמיזוֹ תיו סוֹ דוֹ תיו לבאר יסּפ יקוּ  א נביוֹ ת, אילי עוֹ רוֹ ת כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ּפ רוּ ׁש  רק הוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר בּ וֹ  נּ כלל מה כּ ל עם וכןהּת ּק וּ נים, לבד, בּ ראׁש ית ּת בת על ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לעיל. כּ נּ זכּ ר וכוּ ' סוֹ דוֹ ת רבּ וּ י עם ּת ּק וּ נים ספר לעשׂ וֹ ת כּ ן גּ ם יכוֹ לין בּ רא, ּת בת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַעל

ּת בהוּ מזּ ה כּ ל על כן כּ י הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנוּ  עמקוּ ת גּ בהוּ ת קצת, וּ לׁש ער להבין יכוֹ לין ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הּת ּק וּ נים", בּ "ספר הכּ לוּ לים הּס וֹ דוֹ ת, אּל וּ  כּ מוֹ  רבּ וֹ ת סוֹ דוֹ ת יׁש  הּת וֹ רה, ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותבה
ּת בוֹ ת הרבּ ה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה כּ לליּ וּ ת ועּת ה, לבד. בּ ראׁש ית ּת בת על ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

כּ לל. מזּ ה וּ לדבּ ר לבאר אפׁש ר אי אׁש ר סוֹ דוֹ תיה, גּ דלוּ  מה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָכּ אּל וּ ,

ׁש מוֹ עוֹ ד על חדׁש  הּמ דרׁש  בּ ית נּ בנה זכינוּ , דּ ׁש מיּ א ׁש בּ סיּ עּת א היוֹ ת לעוֹ רר, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָרציתי
ׁש ּמ הם וקבּ לה, הזוֹ הר ּל יּמ וּ ד על כּ וֹ לל כּ בר ׁש ארגּ נוּ  ה'  ּוּ ברו הּק דוֹ ׁש , רבּ ינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ ּל וֹ . העוֹ לם וּ בכל הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארצנוּ  ועיר עיר וּ בכל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל יעשׂ וּ  וכן ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

והיוֹ תוכיּ דוּ ע וׁש נה, ׁש נה בּ כל וּת יקוּ נים הזוֹ הר כּ ל ׁש יּ גמרוּ  אנׁש יו, לכל צוּ ה ז"ל ׁש רבּ ינוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
ימי ל'354 ּמ חּל ק היּ וֹ מי, הּמ חוּ לק הזוֹ הר ספרי לאוֹ ר ׁש הוֹ צאנוּ  לנוּ  עזר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַוה'
יגמרוּ  וכ דּ ּק וֹ ת, 12 לער יוֹ ם בּ כל הזוֹ הר לגרוֹ ס קל  ּכ כּ ל הזּ ה הזוֹ הר וּ בספר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהנה,
כּ ל סיּ וּ ם ז"ל, לרבּ נוּ  מּת נה יביאוּ  לאוּ מן, כּ ׁש ּמ גּ יעים וכ וׁש נה, ׁש נה בּ כל הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר

חדׁש . וזוֹ הר וּת יקוּ נים הזוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר

זיע"אכּ תוּ ב מבּ רסלב נחמן רבּ י הּק דוֹ ׁש  מרבּ נוּ  הר"ן" "שׂ יחוֹ ת הּק דוֹ ׁש  (אוֹ תבּ ספר ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
נעשׂ ה:ק"ח) הזּ הר לּמ וּ ד ידי ׁש על ודע, מאד. מאד מסגּ ל הזּ הר ׁש לּ ּמ וּ ד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ"ידוּ ע
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אבוֹ תוּ בזה הּמ ׁש נה לפרׁש  א')אפׁש ר מׁש נה וחׁש בּ וֹ ן,(פג דּ ין לּת ן עתיד אּת ה "מי" ולפני ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לּת ן עתיד אּת ה הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ּל יּמ וּ ד ידי על לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים נ', בּ גּ ימטריּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ"מי"
ללוֹ מדי הּמ תגּ ּל ה הנ' הער זה "מי", עם יתבּ ר לפניו ּת בוֹ א כּ אׁש ר כּ לוֹ מר וחׁש בּ וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִדּ ין

וחׁש בּ וֹ ן. דּ ין לתת ּת וּ כל אז ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּס וֹ ד,

ׁש הוּ אלוֹ מרואפׁש ר "רז" שע"י חמים, בּ גּ ימטריּ ה "מי" לבני זה "רז" גּ ילה "מי" ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
החמים. לׁש ער להיכּ נס יכוֹ לים הּת וֹ רה הּק דוֹ ׁש סוֹ דוֹ ת החיּ ים בּ אוֹ ר עוֹ ד ועיּ ן ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ח') ג' הּפ סוּ ק(ׁש מוֹ ת וׁש םוארדעל יב), כ"ב לׁש ער(ויּ קרא להיכּ נס יּ וּ כלוּ  הּת וֹ רה ידי דּ על , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לׁש מּה , ּת וֹ רה לּמ וּ ד ידי על רק וזה הּס וֹ דהחמים, ּת וֹ רת בּ לי לזה להגּ יע אפׁש ר ׁש אי ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש ּל וֹ  ׁש בוּ עוֹ ת בּ מּס כת וּ בל"ה וּ ברמח"ל, הקדוש בּ זוֹ הר קפג:)כּ ּמ באר .(דּ ף ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ כלרוֹ אים וזה קדוּ ׁש ה, ׁש ערי לחמים לזכּ וֹ ת יכוֹ לים הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ידי ׁש על זה, מכּ ל ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ר בּ ספר ׁש הבאנוּ  כּ מוֹ  הנּ פׁש , את  ּוּ מזכ מטהר הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת כּ וּ לּ ּה , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

צדּ יקים, מאלף זי"ע.הזוֹ הר ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

רבּ אאמרעוֹ ד בּ אדּ רא ׁש ם ׁש מעוֹ ן אימארבּ י א לׁש מיּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר לׁש וֹ נוֹ : וזה , ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ מר א אני בּ יאוּ ר: עלמין. קיּ וּ מי אנן דהא דתׁש מע, אימא א לארעא ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדיצייתין,
הזהיר רבּ ינוּ  מׁש ה כּ י רבּ ינוּ , מׁש ה ׁש אמר כּ מוֹ  ׁש ּת ׁש מע לארץ א וגם ׁש יאזינוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַלמים

וארץ, ׁש מים בּ הם העיד זה ועל יחטאוּ , ׁש א ישׂ ראל עם בּת וֹ רתאת עוֹ סקים אנחנוּ  אבל ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּס וֹ ד, בּ תוֹ רת העוֹ סקים כּ י וארץ ׁש מים לעדוּ ת צר ואין העוֹ לם. קיּ וּ ם ׁש היא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהּס וֹ ד,

הנּ ּס יוֹ ן. מן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִנצּ לים

העוֹ לםמכּ אן קיּ וּ ם היא הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת רוֹ אים ּת לאנוּ  הגּ אוּ לה כּ ל וכיּ דוּ ע בּ לּמ וּ ד, וּ יה ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ באר הּק דוֹ ׁש , קכ"ד:)הזוֹ הר ישׂ ראל(ח"ג דעתידין "וּ בגין : ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ הר, ספר האי דּ איהוּ  דּ חיּ י ּמ אילנא בּ רחמילמטעם גלוּ תא מן בּ יּה  ויתקייםיפקוּ ן , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נכר"" אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד ""ה' יב)בּ הוֹ ן לב, .(דברים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בזוֹ ה"קוּ כמוֹ  ע"ב)ׁש אמרוּ  מ דף ח"ב עד(זוֹ ה"ח עלמא יקיּ ם דּ א דדרא "זכוּ  דּ וֹ רוֹ : על ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
והאדרוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל ימוּ ד ׁש בּ זכוּ ת וכיּ דוּ ע מׁש יחא" מלכּ א מןדּ ייתי יפקוּ ן ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנּס יוֹ ן יצטרכוּ  א ועוֹ ד בּ רחמים וּ בּת ּק וּ ןגלוּ תא וּ בּת ּק וּ נים. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ דרא לתּת א יתגלי כּ ד דּ יל חבּ וּ רא מהאי יתּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א בּ ני "וכּמ ה איתא: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִו'
מהימנא רעיא אמר נשׂ א וּ בפרׁש ת וגוֹ '". בּ ארץ דּ רוֹ ר וקראת וּ בגניּה  יוֹ מיּ א, בּ סוֹ ף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ תראה

בּ רחמי" גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ".בּ ספרא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש יּ חׁש בהיּ וֹ צא ידי ועל העוֹ לם, נברא בּ ׁש בילי לוֹ מר צרי ואחד אחד ׁש כּ ל מזּ ה, לנוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
אברה היה אחד ׁש ל הּת וֹ רה הּק דוֹ ׁש , רבּ נוּ  ׁש כּ תב להיוֹ ת[ה],םמה יכוֹ ל אחד וכל ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אברה"ה. היה ל"ג)"אחד עבד(יחזקאל אברה , ה אְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ דע חב אחד, היה  ידי על  רק   ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה
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בּ דוֹ רנוּ רׁש בּ "י) כּ לוֹ מר הּמ ׁש יח, מל ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל להּמ צא צריכה ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועּק ר. כּ לל מקרית אינּה  בּ ימינוּ , הזּ הר ספר ׁש ל הגּ דוֹ לה ׁש הנּ גיׁש וּ ת נראה ולכן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאנוּ ,

גּ דוֹ ליוּ כבר כּ ל בּ ׁש םקראוּ  וׁש מעּת י זוֹ . בּ תקוּ פה הזּ הר בּ ספר לקריאה הצּ בּ וּ ר את הדּ וֹ ר, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מדּ י הזּ הר בּ ספר מוּ עט דּ בר ׁש ל קריאה אפּל וּ  לעצמוֹ  יקציב ׁש אדם ׁש נּ כוֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים,
האמוּ רים לדּ ברים ׁש ּמ עבר והאמת, הזּ הר. בּ ספר לדבּ ק הם בּ עזרת יוּ כל וּ בכ ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְיוֹ ם,
הרי בּ וֹ , הדּ בק האדם עבוּ ר מׁש יח, חבלי את לבּט ל הזּ הר, ספר ׁש ל כּ חוֹ  בּ ענין ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
לכל סגּל ה היא בּ וֹ  והּק ריאה רע, דּ בר מכּ ל האדם, נׁש מת את ממרק הזּ הר ׁש ּס פר ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע

וההצלחוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַהיׁש וּ עוֹ ת

קדּ יׁש אמוֹ רי רבּ א בּ אדּ רא ע"א)ורבּ וֹ תי! קכ"ח דּ ף ג חלק סיניכּ תוּ ב:(זהר הר מעמד ׁש היה ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
האדּ רא את יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש גּ לּ ה רזיןבּ ׁש עה ּת נא האדּ רא: לׁש וֹ ן וזה : ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

רזא בּ ספר בּ בריתא [למדנוּ  אתרא, אזדזע דּ רזין, בּ רזי ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח כּ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ רזין,
כּ דמיוֹ ן ׁש ם, ׁש יּ ׁש בוּ  הּמ קוֹ ם נזדּ עזע הּס וֹ דוֹ ת את לפרׁש  ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח וכאׁש ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רזין,

מאד" ההר כּ ל "ויּ חרד בּ וֹ  ׁש נּ אמר סיני, יח)הר יט, אתחלחלוּ .(שמות וחברין [והחברים] ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
בּ ּמ חנה" אׁש ר העם כּ ל "ויּ חרד ׁש נּ אמר ּת וֹ רה, בּ מּת ן ישׂ ראל כּ דמיוֹ ן ונרעדוּ , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחלחלוּ 

טז) פסוק למעמד(שם זוֹ כים ּת וֹ רתוֹ  בּ לּמ וּ ד אׁש ר זי"ע, הרׁש בּ "י ׁש ל זכוּ תוֹ  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה – .[ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הּת וֹ רה. וקבּ לת סיני, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהר

זי"עבּ ספר מּל וּ בּ לין הכּ הן צדוֹ ק לרבּ ינוּ  צדּ יק א)ּפ רי עּמ וּ ד נ"א דּ ף ח' רבּ י(סימן וז"ל: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תם וקרא בּ ראׁש י"ת, ׁש בּ מּל ת ּפ נים הע' וּ פתח גּ ּל ה יוֹ חאי בּ ן ּת ּק וּ ניׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וזהר אוֹ ר, לׁש וֹ ן ׁש הוּ א מּפ ני בּ רוּ ר"זגּ ימטריּ אאוֹ "ר, הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נזוֹ  הגּ נוּ ז האוֹ ר והוּ א , ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וכוּ ', בּ ּת וֹ רה ידיהוּ א על עליו עבר מה כּ ל לתּק ן האדם בּ יכלת יהיה זה ידי ׁש על ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּס דוּ רוֹ תּת ׁש וּ בה, הּל לוּ , כּ נים חטאיכם ׁש יּ היה ,יתבּ ר ה' אוֹ תוֹ  יבר זה, ידי ועל ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ולכן ילבּ ינוּ . כּ לג ואז בּ ראׁש ית, ימי מׁש ת בּ ספרוּ באוֹ ת ללמד ישׂ ראל נוֹ הגין ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

ּת ׁש וּ בה, ימי ועשׂ רת אלוּ ל בּ חדׁש  ׁש אזהּת ּק וּ נים רצוֹ ן, ימי הם יוֹ ם, הארבּ עים ׁש אּל וּ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
על הכּ ל וּ לתּק ן ּת וֹ רה, הדּ ברי כּ ל עם הלוֹ ם, עליו רבּ ינוּ  למׁש ה ׁש ניּ וֹ ת הּל וּ חוֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנּת נוּ 

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ּת ׁש וּ בה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְידי

החיּ יםוּ בקוּ נטרס יג)עץ מתחיּ ב(ּפ רק הוּ א הרי הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת לוֹ מד ׁש אינוֹ  וּ מי , ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ  וא ,בּ אר לעיל כּ נּ זכּ ר כוּ ', הנּ וֹ פל יּפ ל הּת וֹ רה בּ עסק גּ ם כּ י ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ ,
אם כּ י הזּ ה, בּ ּל ּמ וּ ד רוֹ צה ׁש אינוֹ  מי ׁש אמר וּ כמוֹ  כוּ ' אדּ רבּ ה בּ רוּ רים, יברר ׁש א ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד
ׁש הוּ בא דּ ויחי, בּ זּ הר ׁש כּ תב וּ כמוֹ  כוּ ', דּ מוֹ תא בּ אתר מתדּ בּ ק הוּ א הרי לבד, הנּ גלה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ ד

בּ ּה  ׁש רק יבוֹ אלעיל ידּה  ועל החיּ ים, עץ בּ חינת היא היא כּ י החיּ ים, לאוֹ ר יזכּ ה ידּה  ועל ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  וּ מקוֹ ר נפׁש וֹ  לעלוֹ ת בּ רוּ רים, לברר ּת וֹ רתוֹ , בּ עסק בּ הם וחי ויראה, אהבה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִלידי

עכ"ל. כוּ ', יתבּ ר בּ יחוּ דוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ליחדן
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אבוֹ תוּ בזה הּמ ׁש נה לפרׁש  א')אפׁש ר מׁש נה וחׁש בּ וֹ ן,(פג דּ ין לּת ן עתיד אּת ה "מי" ולפני ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לּת ן עתיד אּת ה הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ּל יּמ וּ ד ידי על לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים נ', בּ גּ ימטריּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ"מי"
ללוֹ מדי הּמ תגּ ּל ה הנ' הער זה "מי", עם יתבּ ר לפניו ּת בוֹ א כּ אׁש ר כּ לוֹ מר וחׁש בּ וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִדּ ין

וחׁש בּ וֹ ן. דּ ין לתת ּת וּ כל אז ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּס וֹ ד,

ׁש הוּ אלוֹ מרואפׁש ר "רז" שע"י חמים, בּ גּ ימטריּ ה "מי" לבני זה "רז" גּ ילה "מי" ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
החמים. לׁש ער להיכּ נס יכוֹ לים הּת וֹ רה הּק דוֹ ׁש סוֹ דוֹ ת החיּ ים בּ אוֹ ר עוֹ ד ועיּ ן ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ח') ג' הּפ סוּ ק(ׁש מוֹ ת וׁש םוארדעל יב), כ"ב לׁש ער(ויּ קרא להיכּ נס יּ וּ כלוּ  הּת וֹ רה ידי דּ על , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לׁש מּה , ּת וֹ רה לּמ וּ ד ידי על רק וזה הּס וֹ דהחמים, ּת וֹ רת בּ לי לזה להגּ יע אפׁש ר ׁש אי ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש ּל וֹ  ׁש בוּ עוֹ ת בּ מּס כת וּ בל"ה וּ ברמח"ל, הקדוש בּ זוֹ הר קפג:)כּ ּמ באר .(דּ ף ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ כלרוֹ אים וזה קדוּ ׁש ה, ׁש ערי לחמים לזכּ וֹ ת יכוֹ לים הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ידי ׁש על זה, מכּ ל ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ר בּ ספר ׁש הבאנוּ  כּ מוֹ  הנּ פׁש , את  ּוּ מזכ מטהר הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת כּ וּ לּ ּה , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

צדּ יקים, מאלף זי"ע.הזוֹ הר ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

רבּ אאמרעוֹ ד בּ אדּ רא ׁש ם ׁש מעוֹ ן אימארבּ י א לׁש מיּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר לׁש וֹ נוֹ : וזה , ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ מר א אני בּ יאוּ ר: עלמין. קיּ וּ מי אנן דהא דתׁש מע, אימא א לארעא ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדיצייתין,
הזהיר רבּ ינוּ  מׁש ה כּ י רבּ ינוּ , מׁש ה ׁש אמר כּ מוֹ  ׁש ּת ׁש מע לארץ א וגם ׁש יאזינוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַלמים

וארץ, ׁש מים בּ הם העיד זה ועל יחטאוּ , ׁש א ישׂ ראל עם בּת וֹ רתאת עוֹ סקים אנחנוּ  אבל ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּס וֹ ד, בּ תוֹ רת העוֹ סקים כּ י וארץ ׁש מים לעדוּ ת צר ואין העוֹ לם. קיּ וּ ם ׁש היא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהּס וֹ ד,

הנּ ּס יוֹ ן. מן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִנצּ לים

העוֹ לםמכּ אן קיּ וּ ם היא הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת רוֹ אים ּת לאנוּ  הגּ אוּ לה כּ ל וכיּ דוּ ע בּ לּמ וּ ד, וּ יה ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ ּמ באר הּק דוֹ ׁש , קכ"ד:)הזוֹ הר ישׂ ראל(ח"ג דעתידין "וּ בגין : ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ הר, ספר האי דּ איהוּ  דּ חיּ י ּמ אילנא בּ רחמילמטעם גלוּ תא מן בּ יּה  ויתקייםיפקוּ ן , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נכר"" אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד ""ה' יב)בּ הוֹ ן לב, .(דברים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בזוֹ ה"קוּ כמוֹ  ע"ב)ׁש אמרוּ  מ דף ח"ב עד(זוֹ ה"ח עלמא יקיּ ם דּ א דדרא "זכוּ  דּ וֹ רוֹ : על ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
והאדרוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל ימוּ ד ׁש בּ זכוּ ת וכיּ דוּ ע מׁש יחא" מלכּ א מןדּ ייתי יפקוּ ן ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנּס יוֹ ן יצטרכוּ  א ועוֹ ד בּ רחמים וּ בּת ּק וּ ןגלוּ תא וּ בּת ּק וּ נים. הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ דרא לתּת א יתגלי כּ ד דּ יל חבּ וּ רא מהאי יתּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א בּ ני "וכּמ ה איתא: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִו'
מהימנא רעיא אמר נשׂ א וּ בפרׁש ת וגוֹ '". בּ ארץ דּ רוֹ ר וקראת וּ בגניּה  יוֹ מיּ א, בּ סוֹ ף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ תראה

בּ רחמי" גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ".בּ ספרא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש יּ חׁש בהיּ וֹ צא ידי ועל העוֹ לם, נברא בּ ׁש בילי לוֹ מר צרי ואחד אחד ׁש כּ ל מזּ ה, לנוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
אברה היה אחד ׁש ל הּת וֹ רה הּק דוֹ ׁש , רבּ נוּ  ׁש כּ תב להיוֹ ת[ה],םמה יכוֹ ל אחד וכל ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אברה"ה. היה ל"ג)"אחד עבד(יחזקאל אברה , ה אְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ דע חב אחד, היה  ידי על  רק   ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה
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בּ דוֹ רנוּ רׁש בּ "י) כּ לוֹ מר הּמ ׁש יח, מל ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל להּמ צא צריכה ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועּק ר. כּ לל מקרית אינּה  בּ ימינוּ , הזּ הר ספר ׁש ל הגּ דוֹ לה ׁש הנּ גיׁש וּ ת נראה ולכן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאנוּ ,

גּ דוֹ ליוּ כבר כּ ל בּ ׁש םקראוּ  וׁש מעּת י זוֹ . בּ תקוּ פה הזּ הר בּ ספר לקריאה הצּ בּ וּ ר את הדּ וֹ ר, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מדּ י הזּ הר בּ ספר מוּ עט דּ בר ׁש ל קריאה אפּל וּ  לעצמוֹ  יקציב ׁש אדם ׁש נּ כוֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים,
האמוּ רים לדּ ברים ׁש ּמ עבר והאמת, הזּ הר. בּ ספר לדבּ ק הם בּ עזרת יוּ כל וּ בכ ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְיוֹ ם,
הרי בּ וֹ , הדּ בק האדם עבוּ ר מׁש יח, חבלי את לבּט ל הזּ הר, ספר ׁש ל כּ חוֹ  בּ ענין ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
לכל סגּל ה היא בּ וֹ  והּק ריאה רע, דּ בר מכּ ל האדם, נׁש מת את ממרק הזּ הר ׁש ּס פר ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע

וההצלחוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַהיׁש וּ עוֹ ת

קדּ יׁש אמוֹ רי רבּ א בּ אדּ רא ע"א)ורבּ וֹ תי! קכ"ח דּ ף ג חלק סיניכּ תוּ ב:(זהר הר מעמד ׁש היה ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
האדּ רא את יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש גּ לּ ה רזיןבּ ׁש עה ּת נא האדּ רא: לׁש וֹ ן וזה : ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

רזא בּ ספר בּ בריתא [למדנוּ  אתרא, אזדזע דּ רזין, בּ רזי ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח כּ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ רזין,
כּ דמיוֹ ן ׁש ם, ׁש יּ ׁש בוּ  הּמ קוֹ ם נזדּ עזע הּס וֹ דוֹ ת את לפרׁש  ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח וכאׁש ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רזין,

מאד" ההר כּ ל "ויּ חרד בּ וֹ  ׁש נּ אמר סיני, יח)הר יט, אתחלחלוּ .(שמות וחברין [והחברים] ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
בּ ּמ חנה" אׁש ר העם כּ ל "ויּ חרד ׁש נּ אמר ּת וֹ רה, בּ מּת ן ישׂ ראל כּ דמיוֹ ן ונרעדוּ , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחלחלוּ 

טז) פסוק למעמד(שם זוֹ כים ּת וֹ רתוֹ  בּ לּמ וּ ד אׁש ר זי"ע, הרׁש בּ "י ׁש ל זכוּ תוֹ  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה – .[ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הּת וֹ רה. וקבּ לת סיני, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהר

זי"עבּ ספר מּל וּ בּ לין הכּ הן צדוֹ ק לרבּ ינוּ  צדּ יק א)ּפ רי עּמ וּ ד נ"א דּ ף ח' רבּ י(סימן וז"ל: , ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תם וקרא בּ ראׁש י"ת, ׁש בּ מּל ת ּפ נים הע' וּ פתח גּ ּל ה יוֹ חאי בּ ן ּת ּק וּ ניׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וזהר אוֹ ר, לׁש וֹ ן ׁש הוּ א מּפ ני בּ רוּ ר"זגּ ימטריּ אאוֹ "ר, הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נזוֹ  הגּ נוּ ז האוֹ ר והוּ א , ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וכוּ ', בּ ּת וֹ רה ידיהוּ א על עליו עבר מה כּ ל לתּק ן האדם בּ יכלת יהיה זה ידי ׁש על ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּס דוּ רוֹ תּת ׁש וּ בה, הּל לוּ , כּ נים חטאיכם ׁש יּ היה ,יתבּ ר ה' אוֹ תוֹ  יבר זה, ידי ועל ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ולכן ילבּ ינוּ . כּ לג ואז בּ ראׁש ית, ימי מׁש ת בּ ספרוּ באוֹ ת ללמד ישׂ ראל נוֹ הגין ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

ּת ׁש וּ בה, ימי ועשׂ רת אלוּ ל בּ חדׁש  ׁש אזהּת ּק וּ נים רצוֹ ן, ימי הם יוֹ ם, הארבּ עים ׁש אּל וּ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
על הכּ ל וּ לתּק ן ּת וֹ רה, הדּ ברי כּ ל עם הלוֹ ם, עליו רבּ ינוּ  למׁש ה ׁש ניּ וֹ ת הּל וּ חוֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנּת נוּ 

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ּת ׁש וּ בה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְידי

החיּ יםוּ בקוּ נטרס יג)עץ מתחיּ ב(ּפ רק הוּ א הרי הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת לוֹ מד ׁש אינוֹ  וּ מי , ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ  וא ,בּ אר לעיל כּ נּ זכּ ר כוּ ', הנּ וֹ פל יּפ ל הּת וֹ רה בּ עסק גּ ם כּ י ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ ,
אם כּ י הזּ ה, בּ ּל ּמ וּ ד רוֹ צה ׁש אינוֹ  מי ׁש אמר וּ כמוֹ  כוּ ' אדּ רבּ ה בּ רוּ רים, יברר ׁש א ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד
ׁש הוּ בא דּ ויחי, בּ זּ הר ׁש כּ תב וּ כמוֹ  כוּ ', דּ מוֹ תא בּ אתר מתדּ בּ ק הוּ א הרי לבד, הנּ גלה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ ד

בּ ּה  ׁש רק יבוֹ אלעיל ידּה  ועל החיּ ים, עץ בּ חינת היא היא כּ י החיּ ים, לאוֹ ר יזכּ ה ידּה  ועל ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נפׁש וֹ  וּ מקוֹ ר נפׁש וֹ  לעלוֹ ת בּ רוּ רים, לברר ּת וֹ רתוֹ , בּ עסק בּ הם וחי ויראה, אהבה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִלידי

עכ"ל. כוּ ', יתבּ ר בּ יחוּ דוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ליחדן
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גּ דוֹ לי בּ עוֹ לם. יתבּ ר הם ׁש ם את וּ לקדּ ׁש  מהּמ צּ בוּ להגדּ יל מדאגים וצדּ יקיו ישׂ ראל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד יּת כן ז"ל, חכמינוּ  דּ ברי ּפ י על כּ י ואוֹ מרים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהּק יּ ם
בּ רבּ ים, הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את מפיצים א אוּ לי רח"ל. וכוּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ וֹ ללת
כּ ּל נוּ  נחזר א אם הּמ ציאוּ ת, להיוֹ ת עלוּ לה זוֹ  כּ י טוֹ ענים א לבּ הלה, חׁש ׁש  ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל

בּ סנהדרין הגּ מרא כּ דברי ׁש למה, צ"ז:)בּ תׁש וּ בה עוֹ שׂ ין(דּ ף ישׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר רבּ י , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אין אם יהוֹ ׁש ע, רבּ י ליּה  אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
עוֹ שׂ ין וישׂ ראל כּ המן, קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו ,מל להן מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אּל א ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגאלין?!
עליו לפרט מכּ די קצר ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט, אינוֹ  ׁש הנּ וֹ שׂ א כּ ּמ וּ בן עכ"ל. לּמ וּ טב, וּ מחזירן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,

בּ עוֹ לם. חדׁש  לעדּ ן וכן וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש הכּ וּ נה ולדעת, לזכּ ר צרי א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ אן,

מהגּ לוּ תידוּ ע לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר, ספר ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
זיע"א הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי יּס וּ רי לא דּ הינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

" בּ ספרוֹ  בּ ּמ רוֹ ם",מסבּ יר מאדאדּ יר כּ דאי כּ י וכן הזּ וֹ הר. ׁש ל הּל לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
בּ גירסא גּ ם הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת לדּ בק עכׁש ו, הּמ קבּ ליםדּ וקא גּ דוֹ לי מדּ ברי (כּ יּ דוּ ע, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראי הּמ ּל ים את מבינים א אם גּ ם עצוּ מוֹ ת רוּ חניּ וֹ ת ּפ עּל וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר .ם)ׁש ּק ריאת ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הּט הוֹ ר,וזה דּ חדלׁש וֹ נוֹ  בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא, ׁש מעוֹ ן ר' אמר "ּת ניא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר ספר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים מן נאמרסמכא"... כּ אׁש ר , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אּל ה הוּ א כּ י עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש בחיו
וכּמ ה כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

נשׂ א בּ פרׁש ת ּפ ה וגם ב)ּפ עמים. דּ חיּ י:(קכ"ד מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ רחמי" גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ספר האי מעץדּ איהוּ  לטעם ישׂ ראל, ׁש עתידים (וּ בגלל ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌

בּ רחמים) מהגּ לוּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש הוּ א .החיּ ים, ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ההנהגה,והענין בּ עוּ מקי וּ מוּ ׁש רׁש  החכמה, מעּק רי גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת לוּ י הזּ ה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יגּ יעוּ  אׁש ר הדּ ר לנחוֹ תם נחלתוֹ , ועל עּמ וֹ  על היּ חיד האדוֹ ן וּ פעל הכין ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ גלוּ תם, ישׂ ראל חסרוּ  כּ ּמ ה ּת דע, וצרי הּמ חׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כוּ ן טוּ ב רב אל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶבּ וֹ ,

להחזירם להם הם צריכים ּת ּק וּ נים הּמ ׁש וֹ ררוּ מה וּ בחׁש וֹ ב עליולקדמוּ תם. הּמ ל (דּ וד ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

"אוֹ תוֹ תינוּ הלוֹ ם) ואוֹ מר: מתאוֹ נן היה האּל ה, הגּ דוֹ לים החסרוֹ נוֹ ת והבין הזּ ה, הענין על ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וכוּ '" נביא עוֹ ד אין ראינוּ , ט)א עד, אבדה.(ּת הּל ים ויּק ירא רבּ ה חכמה בּ אמת כּ י ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב "מיּ וֹ ם אמרוּ  לברכה זכרוֹ נם וחכמינוּ  ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל,
כו' א)כּ ספריּ א" מ"ט אלקים.(סוֹ טה מתי "עד ואוֹ מר: זאת על מתּפ ּל ל הּמ ׁש וֹ רר והיה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

כו'" צר י)יחרף עד, ׁש מע(ׁש ם הזּ ה, בּ ענין מאד גּ דוֹ לים סוֹ דוֹ ת נכללים אּל ה וּ בפסוּ קים . ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
נעשׂ ה ׁש בּ סוֹ דּה  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת ונמצא - ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהבן.
לבריחה זה נחׁש ב ואז בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר נׁש מתין, רבּ וֹ א הים כּ ל נכללוּ  בּ וֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
א "כּ י ׁש נּ אמר וזהוּ  יציאה. אּל א יצטר א היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל, לכל ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ ללית
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מזכּ יר ז"ל [רבּ נוּ  וּ נצוּ רוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל אוֹ מרת זאת אבינוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
בּ אמת, טוֹ ב רצוֹ ן יׁש  ׁש אם – צנּ וֹ ר אוֹ תיּ וֹ ת [רצוֹ ן הרצוֹ ן רק וצרי ּפ עמים] הרבּ ה זה ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶאת
וּ תפּל וֹ ת בּ ּמ קוה, להתּפ ּל ל הוּ א והעּק ר דּ ׁש מיּ א] סיּ יעּת א ויׁש  הצּ נּ וֹ רוֹ ת נפּת חים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאז
ורק א גּ דוֹ לים, ּפ עלים לעשׂ וֹ ת ׁש יּ זכּ ה מהם וּ לבּק ׁש  עוֹ למים, כּ ל לבּ וֹ רא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוההתבּ וֹ דדוּ ת

צדקנוּ . הּמ ׁש יח בּ יאת את וּ למהר מעפרא, ׁש כינּת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלאוּ קמא

רוֹ ציםוּ כמוֹ  ׁש כּ ּל ם ערבים, בּ יליאן וחצי אחד כּ מעט ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי נזקקים ׁש אנוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌
הזוֹ הר את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים אנוּ  ולכן יהוּ דים, מיליאן עשׂ רה חמׁש  את ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחּס ל
מחבלי ינּ צלוּ  בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה הזוֹ הר כּ ל ויגמרוּ  דּ ּק וֹ ת, 12 רק ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

גלוּ תא. מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הבטיח כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

הּק דוֹ ׁש ,ישׂ ראל זוֹ הר סיוּ מי אלף כּ בר וארגּ ן ׁש עשׂ ה אלי, ּט ילפן ואחד הם, קדוֹ ׁש ים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש יּ כוֹ לים אי קּל ה ּת כנית לי יׁש  וּ באמת הׁש לימה. לגּ אּל ה מהר נזכּ ה זה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת

אלינוּ . יתקרוּ  ׁש ּת ף להיוֹ ת ׁש רוֹ צה וּ מי וּ רבבוֹ ת, בּ אלפים זוֹ הר הׁש יעוּ רי לארגּ ן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ קל

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים ישׂ ראל ׁש בטי יחד - לגּ אלּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהכנה

רמה""וּ בני בּ יד יצאים ח)ישׂ ראל יד, החּל ה(שמות היּ מים אחרית ותּק וּ ן הגּ אוּ לה ּפ עמי , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וּ מצּפ ים מחכּ ים היהוּ דים אנוּ  יוֹ ם בּ כל וּ מּת מיד, מאז מצרים. יציאת מימי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִעוֹ ד

" מיכה הנּ ביא וּ להבטחת הלמה, נפלאוֹ תלגאּל ה אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת "כּ ימי ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טו) ז, להיוֹ ת(מיכה יכוֹ ל וּ בכלל ענק, בּ צעדי מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל לפי כּ י ונראה ,ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ודוֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש קוּ ע עדין העוֹ לם רוֹ ב כּ י נראה זאת, עם בּ פנים. עמוֹ ק כּ בר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אנחנוּ 
כּ י הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש אמר כּ מוֹ  הדּ מיוֹ נוֹ ת,  ֹבּ תו וׁש קוּ ע ּפ אר, חיּ י ולחיוֹ ת בּ ּת ים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלקנוֹ ת
לעוֹ לם. בּ א ׁש ּל זה והּת כלית, העּק ר את וׁש וֹ כח לעוֹ לם, הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש יּ אר חוֹ ׁש ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
הּמ ׁש יח, מל ׁש יּ בוֹ א ׁש ּמ אמין הוּ א, הי"ב והעּק ר עּק רים, בּ י"ג להאמין חיּ ב יהוּ די ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י
כּ אּל וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש א דּ וֹ ר כּ ל חז"ל אמרוּ  רגע, בּ כל לוֹ  וּ לצּפ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ לחכּ וֹ ת
ועוֹ ד הּמ ׁש יח, בּ יאת את ח"ו יעכּ ב ׁש א עצמוֹ , את לבדּ וֹ ק יהוּ די כּ ל על בּ ימיו, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶנחרב
הּמ ׁש יח, בּ יאת את לזרז כּ די הכּ לל, ועם הּפ רט עם רוּ חניּ וֹ ת, ּפ עּל וֹ ת לעשׂ וֹ ת הוּ א ָצרי◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

,להע ני על לל הסל  ולא ,לע יחידי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹרק 
אביו על ולא , תא  נעי מ ה ' מאחרי ריְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
: וזה ,לע אחד ה א א רק ,נעי ה ְְְְִִֶֶַַָָָָאר 
עבדת לכנס  הר צה ל   וכ ." אברה היה  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"אחד
ז חינה ידי על  א י לכנס ל אפ ר  אי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹה
,לע יחידי   לב הא א י לע אי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹחב 

וא אביו   ג , נעה  אד   על  יסל ְְְְְִִִֵַַַָָָֹולא
 הניעת  א וכ צא, בניו  וא  תנח ְְְְְִִֵֵֶַַָָא
 נעי מ מסיתי לעיגי ה ,להע ני  ְְְְְִִִִִִֵַַָָָמ אר 
 עליה ויסל  יח א וצרי . ר ית דתְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעב
א "אברה היה  "אחד בחינת: יהיה  רק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלל,

"ל: לע יחיד שני)ה א חלק  בתחילת  "מוהר (ליקוטי ִַַָָָ
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גּ דוֹ לי בּ עוֹ לם. יתבּ ר הם ׁש ם את וּ לקדּ ׁש  מהּמ צּ בוּ להגדּ יל מדאגים וצדּ יקיו ישׂ ראל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד יּת כן ז"ל, חכמינוּ  דּ ברי ּפ י על כּ י ואוֹ מרים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהּק יּ ם
בּ רבּ ים, הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את מפיצים א אוּ לי רח"ל. וכוּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ וֹ ללת
כּ ּל נוּ  נחזר א אם הּמ ציאוּ ת, להיוֹ ת עלוּ לה זוֹ  כּ י טוֹ ענים א לבּ הלה, חׁש ׁש  ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל

בּ סנהדרין הגּ מרא כּ דברי ׁש למה, צ"ז:)בּ תׁש וּ בה עוֹ שׂ ין(דּ ף ישׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר רבּ י , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אין אם יהוֹ ׁש ע, רבּ י ליּה  אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
עוֹ שׂ ין וישׂ ראל כּ המן, קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו ,מל להן מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אּל א ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגאלין?!
עליו לפרט מכּ די קצר ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט, אינוֹ  ׁש הנּ וֹ שׂ א כּ ּמ וּ בן עכ"ל. לּמ וּ טב, וּ מחזירן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,

בּ עוֹ לם. חדׁש  לעדּ ן וכן וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש הכּ וּ נה ולדעת, לזכּ ר צרי א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ אן,

מהגּ לוּ תידוּ ע לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר, ספר ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
זיע"א הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי יּס וּ רי לא דּ הינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

" בּ ספרוֹ  בּ ּמ רוֹ ם",מסבּ יר מאדאדּ יר כּ דאי כּ י וכן הזּ וֹ הר. ׁש ל הּל לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ ◌ֹ
בּ גירסא גּ ם הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת לדּ בק עכׁש ו, הּמ קבּ ליםדּ וקא גּ דוֹ לי מדּ ברי (כּ יּ דוּ ע, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראי הּמ ּל ים את מבינים א אם גּ ם עצוּ מוֹ ת רוּ חניּ וֹ ת ּפ עּל וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר .ם)ׁש ּק ריאת ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הּט הוֹ ר,וזה דּ חדלׁש וֹ נוֹ  בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא, ׁש מעוֹ ן ר' אמר "ּת ניא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר ספר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים מן נאמרסמכא"... כּ אׁש ר , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אּל ה הוּ א כּ י עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש בחיו
וכּמ ה כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

נשׂ א בּ פרׁש ת ּפ ה וגם ב)ּפ עמים. דּ חיּ י:(קכ"ד מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ רחמי" גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ספר האי מעץדּ איהוּ  לטעם ישׂ ראל, ׁש עתידים (וּ בגלל ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌

בּ רחמים) מהגּ לוּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר ׁש הוּ א .החיּ ים, ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ההנהגה,והענין בּ עוּ מקי וּ מוּ ׁש רׁש  החכמה, מעּק רי גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת לוּ י הזּ ה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יגּ יעוּ  אׁש ר הדּ ר לנחוֹ תם נחלתוֹ , ועל עּמ וֹ  על היּ חיד האדוֹ ן וּ פעל הכין ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ גלוּ תם, ישׂ ראל חסרוּ  כּ ּמ ה ּת דע, וצרי הּמ חׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כוּ ן טוּ ב רב אל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶבּ וֹ ,

להחזירם להם הם צריכים ּת ּק וּ נים הּמ ׁש וֹ ררוּ מה וּ בחׁש וֹ ב עליולקדמוּ תם. הּמ ל (דּ וד ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

"אוֹ תוֹ תינוּ הלוֹ ם) ואוֹ מר: מתאוֹ נן היה האּל ה, הגּ דוֹ לים החסרוֹ נוֹ ת והבין הזּ ה, הענין על ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וכוּ '" נביא עוֹ ד אין ראינוּ , ט)א עד, אבדה.(ּת הּל ים ויּק ירא רבּ ה חכמה בּ אמת כּ י ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב "מיּ וֹ ם אמרוּ  לברכה זכרוֹ נם וחכמינוּ  ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל,
כו' א)כּ ספריּ א" מ"ט אלקים.(סוֹ טה מתי "עד ואוֹ מר: זאת על מתּפ ּל ל הּמ ׁש וֹ רר והיה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

כו'" צר י)יחרף עד, ׁש מע(ׁש ם הזּ ה, בּ ענין מאד גּ דוֹ לים סוֹ דוֹ ת נכללים אּל ה וּ בפסוּ קים . ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
נעשׂ ה ׁש בּ סוֹ דּה  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת ונמצא - ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהבן.
לבריחה זה נחׁש ב ואז בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר נׁש מתין, רבּ וֹ א הים כּ ל נכללוּ  בּ וֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
א "כּ י ׁש נּ אמר וזהוּ  יציאה. אּל א יצטר א היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל, לכל ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ ללית
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מזכּ יר ז"ל [רבּ נוּ  וּ נצוּ רוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל אוֹ מרת זאת אבינוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
בּ אמת, טוֹ ב רצוֹ ן יׁש  ׁש אם – צנּ וֹ ר אוֹ תיּ וֹ ת [רצוֹ ן הרצוֹ ן רק וצרי ּפ עמים] הרבּ ה זה ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶאת
וּ תפּל וֹ ת בּ ּמ קוה, להתּפ ּל ל הוּ א והעּק ר דּ ׁש מיּ א] סיּ יעּת א ויׁש  הצּ נּ וֹ רוֹ ת נפּת חים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאז
ורק א גּ דוֹ לים, ּפ עלים לעשׂ וֹ ת ׁש יּ זכּ ה מהם וּ לבּק ׁש  עוֹ למים, כּ ל לבּ וֹ רא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוההתבּ וֹ דדוּ ת

צדקנוּ . הּמ ׁש יח בּ יאת את וּ למהר מעפרא, ׁש כינּת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלאוּ קמא

רוֹ ציםוּ כמוֹ  ׁש כּ ּל ם ערבים, בּ יליאן וחצי אחד כּ מעט ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי נזקקים ׁש אנוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌
הזוֹ הר את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים אנוּ  ולכן יהוּ דים, מיליאן עשׂ רה חמׁש  את ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחּס ל
מחבלי ינּ צלוּ  בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה הזוֹ הר כּ ל ויגמרוּ  דּ ּק וֹ ת, 12 רק ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

גלוּ תא. מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הבטיח כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

הּק דוֹ ׁש ,ישׂ ראל זוֹ הר סיוּ מי אלף כּ בר וארגּ ן ׁש עשׂ ה אלי, ּט ילפן ואחד הם, קדוֹ ׁש ים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש יּ כוֹ לים אי קּל ה ּת כנית לי יׁש  וּ באמת הׁש לימה. לגּ אּל ה מהר נזכּ ה זה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת

אלינוּ . יתקרוּ  ׁש ּת ף להיוֹ ת ׁש רוֹ צה וּ מי וּ רבבוֹ ת, בּ אלפים זוֹ הר הׁש יעוּ רי לארגּ ן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ קל

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים ישׂ ראל ׁש בטי יחד - לגּ אלּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהכנה

רמה""וּ בני בּ יד יצאים ח)ישׂ ראל יד, החּל ה(שמות היּ מים אחרית ותּק וּ ן הגּ אוּ לה ּפ עמי , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וּ מצּפ ים מחכּ ים היהוּ דים אנוּ  יוֹ ם בּ כל וּ מּת מיד, מאז מצרים. יציאת מימי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִעוֹ ד

" מיכה הנּ ביא וּ להבטחת הלמה, נפלאוֹ תלגאּל ה אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת "כּ ימי ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טו) ז, להיוֹ ת(מיכה יכוֹ ל וּ בכלל ענק, בּ צעדי מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל לפי כּ י ונראה ,ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ודוֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש קוּ ע עדין העוֹ לם רוֹ ב כּ י נראה זאת, עם בּ פנים. עמוֹ ק כּ בר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אנחנוּ 
כּ י הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש אמר כּ מוֹ  הדּ מיוֹ נוֹ ת,  ֹבּ תו וׁש קוּ ע ּפ אר, חיּ י ולחיוֹ ת בּ ּת ים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלקנוֹ ת
לעוֹ לם. בּ א ׁש ּל זה והּת כלית, העּק ר את וׁש וֹ כח לעוֹ לם, הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש יּ אר חוֹ ׁש ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
הּמ ׁש יח, מל ׁש יּ בוֹ א ׁש ּמ אמין הוּ א, הי"ב והעּק ר עּק רים, בּ י"ג להאמין חיּ ב יהוּ די ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י
כּ אּל וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש א דּ וֹ ר כּ ל חז"ל אמרוּ  רגע, בּ כל לוֹ  וּ לצּפ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ לחכּ וֹ ת
ועוֹ ד הּמ ׁש יח, בּ יאת את ח"ו יעכּ ב ׁש א עצמוֹ , את לבדּ וֹ ק יהוּ די כּ ל על בּ ימיו, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶנחרב
הּמ ׁש יח, בּ יאת את לזרז כּ די הכּ לל, ועם הּפ רט עם רוּ חניּ וֹ ת, ּפ עּל וֹ ת לעשׂ וֹ ת הוּ א ָצרי◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

,להע ני על לל הסל  ולא ,לע יחידי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹרק 
אביו על ולא , תא  נעי מ ה ' מאחרי ריְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
: וזה ,לע אחד ה א א רק ,נעי ה ְְְְִִֶֶַַָָָָאר 
עבדת לכנס  הר צה ל   וכ ." אברה היה  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"אחד
ז חינה ידי על  א י לכנס ל אפ ר  אי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹה
,לע יחידי   לב הא א י לע אי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹחב 

וא אביו   ג , נעה  אד   על  יסל ְְְְְִִִֵַַַָָָֹולא
 הניעת  א וכ צא, בניו  וא  תנח ְְְְְִִֵֵֶַַָָא
 נעי מ מסיתי לעיגי ה ,להע ני  ְְְְְִִִִִִֵַַָָָמ אר 
 עליה ויסל  יח א וצרי . ר ית דתְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעב
א "אברה היה  "אחד בחינת: יהיה  רק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלל,

"ל: לע יחיד שני)ה א חלק  בתחילת  "מוהר (ליקוטי ִַַָָָ
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הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחיׁש  נח)יּ ביא ּפ רׁש ת חדׁש  דּ בריהם(זוֹ הר ּפ י על מבּס סים הדּ ברים . ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
רבּ י מהאלמין האדמוֹ "ר הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל לאר עוֹ לם מגּ דוֹ לי וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

גראס יהוּ דה מיּס דׁש לוֹ ם ישׂ ראלשליט"א, עם הצּ לת למען העוֹ למי הזּ וֹ הר בּ ּק רמפעל , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י הּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים זצוקללה"האצל ּפ רץ רבּ ינּס ים ולבחל"ח אברהם, ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רבּ יחי ׁש טרן, חיּ ים רבּ ידּ וד בּ רלנד, רבּ יאליעזר בּ נים", "ׁש וּ בוּ  יׁש יבת מאירראׁש  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מירוֹ ןׁש טרן, קדּ יׁש א דּ אתרא ׁש למה)מרא רבּ י(לרפוּ אה ובנש"ק אבּ וּ חצירא, מראיחיאל ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

רבּ י רמלה, ׁש מוּ אלידּ אתרא בּ ניהוּ  ׁש לוֹ םׁש ליט"אישׂ כר נהר הּמ קבּ לים יׁש יבת (ראׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מרירוּ ׁש לים) מאיר יצחק רבּ י רבּ י, , ּהחיּ ו שׂ ר ואדם, אקים וּ משׂ ּמ ח ארוּ ׁש גנׁש טרן, ׁש לוֹ ם ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
רבּ י ירוּ ׁש לים, חסד" ׁש ל "חוּ ט יׁש יבת ׁש ווייצערראׁש  יהוּ דה אב"דׁש מה מּל פנים ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מׁש ּת פת: קריאה יזמוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי הרבּ ה ועוֹ ד נ"י, הצטרפוּ בּ מאנסי יקרים "יהוּ דים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עם את ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם הגּ דוֹ לה הכי אטוֹ ם ּפ צצת – המים את ׁש ירעיד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמבצע

אתישׂ ראל" להוֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא, הּס טרא ׁש ל החמים ׁש ער כּ נגד כּ י , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הקדוּ ׁש ה. ׁש ל החמים לׁש ער ׁש נּ זכּ ה כּ די הרוּ חני, האטוֹ מי ּת עשׂ ההנּ ׁש ק וּ בתחבּ וּ לוֹ ת ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הוּ א המתכנן הּמ בצע כּ ן על מלחמה!!! הזּ וֹ הר:ל ׁש ל ולּמ וּ ד בּ קריאה התאחדוּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
בּ עוֹ לם היּ הוּ דים לכל הּת פוּ צוֹ ת,הּק דוֹ ׁש  בּ כל רבּ ים יהוּ דים התאחדוּ  ה' בּ עזרת כּ ה עד . ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

הזּ וֹ הר ׁש ל סיּ וּ מים ל-1000 ׁש נּ זכּ ה כּ די מתאחדים, יהוּ דים ׁש כּ -70,000 זכינוּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף
בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי הכּ ל)הּק דוֹ ׁש , בּ ס בּ יוֹ ם דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

ידיבּ קוּ נטרסים על וּ מוּ פצים ׁש הוּ דּפ סוּ , וּ בעלוֹ נים העוֹ למי,וּ בחוֹ ברוֹ ת הזּ וֹ הר מפעל ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש עוּ ר לאין היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מעלת כּ י בּ הרחבה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌מסבּ ר
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על רק להם לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים רבּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת יׁש נן וכי ,ער ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ לאין
את וללמד להפיץ ׁש ם, הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די כּ ל על חוֹ בה כּ י הצּ דּ יקים, הרבּ נים כּ תבוּ  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ ד
יוֹ ם, בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד לקבּ ע וכוֹ ללים, בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מידי הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
דּ רכים, ּת אוּ נוֹ ת למיניהם, אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע לבד הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכּ י
ההמן יוּ כל וא יפעל, א וׁש לוֹ ם וׁש חס הּמ ׁש חית, לעצר העה חוֹ בת "ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוכדּ וֹ מה.

וחלילה, חס זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  יּמ ח בּ וֹ האירני לפעל אפׁש ר ׁש אי בּ עוֹ לם דּ בר אין כּ י ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ מים בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה זה ולּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי גּ לוּ תינוּ על כּ י , ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אחת, למּט רה הם ישׂ ראל עם ׁש ל הנּ וֹ ראים והיּ ּס וּ רים נדּ חהארכּ ה מּמ נּ וּ  ידּ ח ,לבלּת י ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
בּ ספרוֹ  זי"ע מּל יסא יעקב רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב הּמ וֹ ר"כּ מוֹ  הירים"צרוֹ ר ׁש יר על ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ הם" אין וׁש כּ לה מתאימוֹ ת ׁש כּ לּ ם הרחצה מן ׁש עלוּ  הּק צוּ בוֹ ת כּ עדר שיר"ׁש נּ י) ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ב) ד לׁש וֹ נוֹ :השירים וזה הּק צוּ בוֹ ת", כּ עדר ישׂ ראל"ׁש נּ י על הבּ אים והיּ ּס וּ רין הגּ ליּ וֹ ת כּ י ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

רבּ ה בּ מדרׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י נרמז י"ג)הכּ ל סימן ע"ה ּפ רׁש ה הּפ סוּ ק:(ויּ ׁש לח על ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עדר" וּ בין עדר בּ ין ּת שׂ ימוּ  טז)"ורוח לב ׁש ל(בּ ראׁש ית צרוֹ תיהם בּ ין רוח ׁש יּ היה דּ הינוּ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזהוּ  הןׁש נּ יישׂ ראל, אוֹ ת ׁש ּמ כּל ים והיּ ּס וּ רים הצּ רוֹ ת ,אכלי כּ עדרּפ רוּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הוּ אהּק צוּ בוֹ ת כּ ן לעשיו יעקב ׁש לח העדרים ּפ י על נקצבוּ  כּ אׁש ר ׁש יּ ּס וּ ריםׁש עלוּ , , ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
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ישׂ ראל" אלוֹ קי וּ מאּס פכם ה' לפניכם הוֹ ל כּ י תלכוּ ן, א וּ במנוּ סה תצאוּ , (יׁש עיהבּ חּפ זוֹ ן ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יב) אחריונב, נׁש אר הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב"י)והאמת, בּ וֹ (אחרי ׁש יּ תדּ בּ ק מי ׁש כּ ל לברכה, ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לוֹ  יצטר ׁש א עד אחרא, הּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח היּ מים)נקרא ואוֹ דיע(בּ אחרית יציאה. אּל א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌

מׁש יח. מחבלי הצּ לה הוּ א כּ י הוּ א, גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת כּ י והאמת בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת -מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
האדם מן להפריד הצּ רי הּק בר, חבּ וּ ט כּ מוֹ  אּל א צריכים, היוּ  א מׁש יח חבלי כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין:

החבלים צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק מׁש יח)הזּ המא [את](חבלי מיּ שׂ ראל להפריד כּ די ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
[מאמר סוֹ ד וזה לצאת. יחזרוּ   ּכ ואחר לעיל, כּ נּ זכּ ר לברח ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הגּ לוּ ת, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌זהמת
כּ המן קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו מל עליהם מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכרוֹ נם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲחכמינוּ 

לּמ וּ טב" ב)וּ מחזירם צז הּס טרא(סנהדרין ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ עוֹ ד גּ דוֹ ל: כּ לל זהוּ  כּ י , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה תאר אחרא ׁש הּס טרא וצרי .הצּ רי הּת ּק וּ ן לתּק ן יכוֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

הּפ עּל וֹ ת: ׁש ּת י להם צרי ולכן לעיל, כּ נּ זכּ ר ישׂ ראל א.ּת חת ההם- הּק לּפ וֹ ת מן לצאת ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ראׁש וֹ נה.בּ דּ ר אפׁש ר אי יציאה בּ דר כּ י בּ ריחה, .הּק לּפ וֹ תב מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הזּ המא, בּ הם הרבּ ה ׁש נּ דבּ ק כּ יון א - ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ּת ארנה שהקליּפ וֹ ת רמה, ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יד
החבלים ידי על אּל א לברח להם אפׁש ר היה מׁש יח)א בּ תׁש וּ בה,(חבלי חוֹ זרים היוּ  ׁש אז ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הבּ ריחה. היא וזאת מקלט, עיר "איּמ א" ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

וכוּ 'ואוֹ דיע האלּ ה הדּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ׁש אמר מה גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
עד וכוּ 'וׁש בּת  "קיא ל)ה' ד, לגזר(דּ ברים אחרא הּס טרא התגּ בּ רוּ ת כּ י דּ ע, - . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ פי כּ י בּ מדרגוֹ ת, ולינק להתאחז עליּ תּה  לפי  נמׁש ישׂ ראל, על גּ זרוֹ ת וׁש לוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַחס
דּ חק ישׂ ראל נדחקים ואז זו"ן, בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא והנּ ה מתגּ בּ רת.  ּכ ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲעלוֹ תּה 
"איּמ א בּ סוֹ ד, כּ ן, גּ ם ׁש ם להתדּ בּ ק חוֹ ׁש בת והיא ל"אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד דּ חק. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר

מינּה " מתערין א)דּ ינין סה ג' חלק ואז,(זוֹ הר חרוּ ת. היא איּמ א כּ י יכוֹ לה, אינּה  בּ אמת א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה  מתדבּ קין ישׂ ראל ׁש גּ זרוֹ תיו-אדּ רבּ ה, הּמ ל צרי היה ולכן ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אדּ רבּ ה כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א ׁש ּמ גּ יע עד לספירה מּס פירה וּ מתגּ בּ ר ׁש הוֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָקׁש וֹ ת,
גּ אוֹ ן" - ׁש בר "לפני סוֹ ד והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה יח)מתעוֹ ררת טז, גּ ם(מׁש לי כּ ן ועל , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

נעשׂ ה זאת ׁש בּ בריחה וכיון הגּ זרה. ידי על היוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ורבּ י מׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ ריחת
הנּ דבּ ק דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן מי לכל ועוֹ מד קים הּת בה ענין כּ בר הנּ ה הזּ וֹ הר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
מׁש יח, חבלי לוֹ  צרי ואין אחרא, הּס טרא מן ויצא ל"אּמ א" מגּ יע כּ בר הזּ וֹ הר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר

בּ ּת חּל ה למעלה הבאתי בּ ענין נשׂ וֹ א, ּפ רׁש ת מהימנא בּ רעיא כּ ל.כּ ּמ זכּ ר עם והנּ ה, - ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אינּה  הזּ את הּפ עּל ה הא כּ י העשׂ וֹ תוֹ , אחרי הרבּ ה בּ זמן אּל א הזּ וֹ הר נתגּ ּל ה א ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה,

ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה , אּל א להּמ צא אינוֹ צריכה ּפ עלּ תוֹ  כּ י הזּ ה, הזּ וֹ הר בּ סוֹ ד ישׂ ראל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌
מׁש יחא דּ מלכּ א בּ דרא יוֹ מיּ א בּ סוֹ ף הּמ ׁש יח)אלּ א מל ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, עכ"ל.(בּ סוֹ ף , ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וּ מעוֹ רריםבּ נים בּ תׁש וּ בה, לׁש וּ ב ישׂ ראל בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה התעוֹ ררה האחרוֹ נוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תנוּ 
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הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחיׁש  נח)יּ ביא ּפ רׁש ת חדׁש  דּ בריהם(זוֹ הר ּפ י על מבּס סים הדּ ברים . ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
רבּ י מהאלמין האדמוֹ "ר הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל לאר עוֹ לם מגּ דוֹ לי וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

גראס יהוּ דה מיּס דׁש לוֹ ם ישׂ ראלשליט"א, עם הצּ לת למען העוֹ למי הזּ וֹ הר בּ ּק רמפעל , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י הּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים זצוקללה"האצל ּפ רץ רבּ ינּס ים ולבחל"ח אברהם, ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רבּ יחי ׁש טרן, חיּ ים רבּ ידּ וד בּ רלנד, רבּ יאליעזר בּ נים", "ׁש וּ בוּ  יׁש יבת מאירראׁש  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מירוֹ ןׁש טרן, קדּ יׁש א דּ אתרא ׁש למה)מרא רבּ י(לרפוּ אה ובנש"ק אבּ וּ חצירא, מראיחיאל ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

רבּ י רמלה, ׁש מוּ אלידּ אתרא בּ ניהוּ  ׁש לוֹ םׁש ליט"אישׂ כר נהר הּמ קבּ לים יׁש יבת (ראׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מרירוּ ׁש לים) מאיר יצחק רבּ י רבּ י, , ּהחיּ ו שׂ ר ואדם, אקים וּ משׂ ּמ ח ארוּ ׁש גנׁש טרן, ׁש לוֹ ם ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
רבּ י ירוּ ׁש לים, חסד" ׁש ל "חוּ ט יׁש יבת ׁש ווייצערראׁש  יהוּ דה אב"דׁש מה מּל פנים ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מׁש ּת פת: קריאה יזמוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי הרבּ ה ועוֹ ד נ"י, הצטרפוּ בּ מאנסי יקרים "יהוּ דים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עם את ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם הגּ דוֹ לה הכי אטוֹ ם ּפ צצת – המים את ׁש ירעיד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמבצע

אתישׂ ראל" להוֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא, הּס טרא ׁש ל החמים ׁש ער כּ נגד כּ י , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הקדוּ ׁש ה. ׁש ל החמים לׁש ער ׁש נּ זכּ ה כּ די הרוּ חני, האטוֹ מי ּת עשׂ ההנּ ׁש ק וּ בתחבּ וּ לוֹ ת ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הוּ א המתכנן הּמ בצע כּ ן על מלחמה!!! הזּ וֹ הר:ל ׁש ל ולּמ וּ ד בּ קריאה התאחדוּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
בּ עוֹ לם היּ הוּ דים לכל הּת פוּ צוֹ ת,הּק דוֹ ׁש  בּ כל רבּ ים יהוּ דים התאחדוּ  ה' בּ עזרת כּ ה עד . ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

הזּ וֹ הר ׁש ל סיּ וּ מים ל-1000 ׁש נּ זכּ ה כּ די מתאחדים, יהוּ דים ׁש כּ -70,000 זכינוּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ בנוֹ סף
בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי הכּ ל)הּק דוֹ ׁש , בּ ס בּ יוֹ ם דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

ידיבּ קוּ נטרסים על וּ מוּ פצים ׁש הוּ דּפ סוּ , וּ בעלוֹ נים העוֹ למי,וּ בחוֹ ברוֹ ת הזּ וֹ הר מפעל ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש עוּ ר לאין היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מעלת כּ י בּ הרחבה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌מסבּ ר
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על רק להם לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים רבּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת יׁש נן וכי ,ער ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ לאין
את וללמד להפיץ ׁש ם, הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די כּ ל על חוֹ בה כּ י הצּ דּ יקים, הרבּ נים כּ תבוּ  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ ד
יוֹ ם, בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד לקבּ ע וכוֹ ללים, בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מידי הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
דּ רכים, ּת אוּ נוֹ ת למיניהם, אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע לבד הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכּ י
ההמן יוּ כל וא יפעל, א וׁש לוֹ ם וׁש חס הּמ ׁש חית, לעצר העה חוֹ בת "ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוכדּ וֹ מה.

וחלילה, חס זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  יּמ ח בּ וֹ האירני לפעל אפׁש ר ׁש אי בּ עוֹ לם דּ בר אין כּ י ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ מים בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה זה ולּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי גּ לוּ תינוּ על כּ י , ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אחת, למּט רה הם ישׂ ראל עם ׁש ל הנּ וֹ ראים והיּ ּס וּ רים נדּ חהארכּ ה מּמ נּ וּ  ידּ ח ,לבלּת י ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
בּ ספרוֹ  זי"ע מּל יסא יעקב רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב הּמ וֹ ר"כּ מוֹ  הירים"צרוֹ ר ׁש יר על ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ הם" אין וׁש כּ לה מתאימוֹ ת ׁש כּ לּ ם הרחצה מן ׁש עלוּ  הּק צוּ בוֹ ת כּ עדר שיר"ׁש נּ י) ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ב) ד לׁש וֹ נוֹ :השירים וזה הּק צוּ בוֹ ת", כּ עדר ישׂ ראל"ׁש נּ י על הבּ אים והיּ ּס וּ רין הגּ ליּ וֹ ת כּ י ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

רבּ ה בּ מדרׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י נרמז י"ג)הכּ ל סימן ע"ה ּפ רׁש ה הּפ סוּ ק:(ויּ ׁש לח על ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עדר" וּ בין עדר בּ ין ּת שׂ ימוּ  טז)"ורוח לב ׁש ל(בּ ראׁש ית צרוֹ תיהם בּ ין רוח ׁש יּ היה דּ הינוּ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזהוּ  הןׁש נּ יישׂ ראל, אוֹ ת ׁש ּמ כּל ים והיּ ּס וּ רים הצּ רוֹ ת ,אכלי כּ עדרּפ רוּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הוּ אהּק צוּ בוֹ ת כּ ן לעשיו יעקב ׁש לח העדרים ּפ י על נקצבוּ  כּ אׁש ר ׁש יּ ּס וּ ריםׁש עלוּ , , ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
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ישׂ ראל" אלוֹ קי וּ מאּס פכם ה' לפניכם הוֹ ל כּ י תלכוּ ן, א וּ במנוּ סה תצאוּ , (יׁש עיהבּ חּפ זוֹ ן ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יב) אחריונב, נׁש אר הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב"י)והאמת, בּ וֹ (אחרי ׁש יּ תדּ בּ ק מי ׁש כּ ל לברכה, ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לוֹ  יצטר ׁש א עד אחרא, הּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח היּ מים)נקרא ואוֹ דיע(בּ אחרית יציאה. אּל א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌

מׁש יח. מחבלי הצּ לה הוּ א כּ י הוּ א, גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת כּ י והאמת בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת -מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
האדם מן להפריד הצּ רי הּק בר, חבּ וּ ט כּ מוֹ  אּל א צריכים, היוּ  א מׁש יח חבלי כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין:

החבלים צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק מׁש יח)הזּ המא [את](חבלי מיּ שׂ ראל להפריד כּ די ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
[מאמר סוֹ ד וזה לצאת. יחזרוּ   ּכ ואחר לעיל, כּ נּ זכּ ר לברח ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די הגּ לוּ ת, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌זהמת
כּ המן קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו מל עליהם מעמיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכרוֹ נם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲחכמינוּ 

לּמ וּ טב" ב)וּ מחזירם צז הּס טרא(סנהדרין ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ עוֹ ד גּ דוֹ ל: כּ לל זהוּ  כּ י , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה תאר אחרא ׁש הּס טרא וצרי .הצּ רי הּת ּק וּ ן לתּק ן יכוֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

הּפ עּל וֹ ת: ׁש ּת י להם צרי ולכן לעיל, כּ נּ זכּ ר ישׂ ראל א.ּת חת ההם- הּק לּפ וֹ ת מן לצאת ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ראׁש וֹ נה.בּ דּ ר אפׁש ר אי יציאה בּ דר כּ י בּ ריחה, .הּק לּפ וֹ תב מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הזּ המא, בּ הם הרבּ ה ׁש נּ דבּ ק כּ יון א - ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ּת ארנה שהקליּפ וֹ ת רמה, ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יד
החבלים ידי על אּל א לברח להם אפׁש ר היה מׁש יח)א בּ תׁש וּ בה,(חבלי חוֹ זרים היוּ  ׁש אז ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הבּ ריחה. היא וזאת מקלט, עיר "איּמ א" ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

וכוּ 'ואוֹ דיע האלּ ה הדּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ׁש אמר מה גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
עד וכוּ 'וׁש בּת  "קיא ל)ה' ד, לגזר(דּ ברים אחרא הּס טרא התגּ בּ רוּ ת כּ י דּ ע, - . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ פי כּ י בּ מדרגוֹ ת, ולינק להתאחז עליּ תּה  לפי  נמׁש ישׂ ראל, על גּ זרוֹ ת וׁש לוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַחס
דּ חק ישׂ ראל נדחקים ואז זו"ן, בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא והנּ ה מתגּ בּ רת.  ּכ ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲעלוֹ תּה 
"איּמ א בּ סוֹ ד, כּ ן, גּ ם ׁש ם להתדּ בּ ק חוֹ ׁש בת והיא ל"אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד דּ חק. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר

מינּה " מתערין א)דּ ינין סה ג' חלק ואז,(זוֹ הר חרוּ ת. היא איּמ א כּ י יכוֹ לה, אינּה  בּ אמת א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה  מתדבּ קין ישׂ ראל ׁש גּ זרוֹ תיו-אדּ רבּ ה, הּמ ל צרי היה ולכן ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אדּ רבּ ה כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם לאּמ א ׁש ּמ גּ יע עד לספירה מּס פירה וּ מתגּ בּ ר ׁש הוֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָקׁש וֹ ת,
גּ אוֹ ן" - ׁש בר "לפני סוֹ ד והוּ א לישׂ ראל. הּת ׁש וּ בה יח)מתעוֹ ררת טז, גּ ם(מׁש לי כּ ן ועל , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

נעשׂ ה זאת ׁש בּ בריחה וכיון הגּ זרה. ידי על היוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ורבּ י מׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ ריחת
הנּ דבּ ק דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן מי לכל ועוֹ מד קים הּת בה ענין כּ בר הנּ ה הזּ וֹ הר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
מׁש יח, חבלי לוֹ  צרי ואין אחרא, הּס טרא מן ויצא ל"אּמ א" מגּ יע כּ בר הזּ וֹ הר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר

בּ ּת חּל ה למעלה הבאתי בּ ענין נשׂ וֹ א, ּפ רׁש ת מהימנא בּ רעיא כּ ל.כּ ּמ זכּ ר עם והנּ ה, - ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אינּה  הזּ את הּפ עּל ה הא כּ י העשׂ וֹ תוֹ , אחרי הרבּ ה בּ זמן אּל א הזּ וֹ הר נתגּ ּל ה א ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה,

ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה , אּל א להּמ צא אינוֹ צריכה ּפ עלּ תוֹ  כּ י הזּ ה, הזּ וֹ הר בּ סוֹ ד ישׂ ראל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌
מׁש יחא דּ מלכּ א בּ דרא יוֹ מיּ א בּ סוֹ ף הּמ ׁש יח)אלּ א מל ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, עכ"ל.(בּ סוֹ ף , ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וּ מעוֹ רריםבּ נים בּ תׁש וּ בה, לׁש וּ ב ישׂ ראל בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה התעוֹ ררה האחרוֹ נוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תנוּ 
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הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על ואהבהוּ  וּת על[ו]ישׂ ראל "ויּ זעקוּ  מעפר, ננערים ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
העבדה" מן האלקים אל כג)ׁש ועתם ב ּפ רק האקים,(ׁש מוֹ ת אל ׁש ועתם וּת על דּ ין, לגוֹ ים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ורחמים אהבה רבּ הוּ לישׂ ראל בּ מדרׁש  ואמרוּ  הּק דוֹ ׁש ]. בּ זוֹ הר הרׁש בּ "י [כּ דברי (דּ ברים, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כג) ּפ סקה ב אּל אּפ רׁש ה נגאלוּ  א מּמ צרים ישׂ ראל כּ ׁש נּ גאלוּ  אלעזר רבּ י אמר אחר דּ בר ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
זכוּ ת  ֹוּ מּת ו ּת ׁש וּ בה,  ֹוּ מּת ו צרה,  ֹמּת ו אּל וּ , דּ ברים חמה  ֹרחמים,מּת ו  ֹוּ מּת ו אבוֹ ת, ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ישׂ ראל" בני "ויּ אנחוּ  דּ כתיב, צרה  ֹמּת ו הּק ץ.  ֹכג)וּ מּת ו ב, דּ כתיב(שמות ּת ׁש וּ בה  ֹמּת ו , ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש ועתם" בּ ריתוֹ "(שם)"וּת על את אקים "ויּ זכּ ר דּ כתיב, אבוֹ ת זכוּ ת  ֹמּת ו כד), פסוק ,(שם ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֱֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל" בּ ני את אקים "ויּ רא דּ כתיב, רחמים  ֹכה)וּ מּת ו פסוק "ויּ דע(שם הּק ץ  ֹמּת ו , ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
צרה  ֹמּת ו הּל לוּ , דּ ברים חמה  ֹמּת ו אּל א נגאלים אין לבוֹ א לעתיד ואף ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאלקים",

"ל "בּ צּ ר ל)דּ כתיב ד, ּת ׁש וּ בה,(דברים  ֹמּת ו הרי "קיא ה' עד "וׁש בּת  צרה,  ֹמּת ו הרי , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹמּת ו הרי "אבתי בּ רית את יׁש כּ ח "וא רחמים,  ֹמּת ו הרי "קיא ה' רחוּ ם א-ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ"כּ י
ּפ רׁש  ודוד הּק ץ,  ֹמּת ו הרי היּ מים" בּ אחרית האּל ה הדּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו" אבוֹ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְזכוּ ת

להם" בּ צּ ר "ויּ רא מד)אוֹ תן קו, מּת וֹ (תהלים הרי רנּ תם" את "בּ ׁש מעוֹ  צרה,  ֹמּת ו הרי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
 ֹמּת ו הרי לרחמים" אוֹ תם "ויּ ּת ן אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹמּת ו הרי בּ ריתוֹ " להם "ויּ זכּ ר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,

עכ"ל.(שם)רחמים, הּק ץ,  ֹמּת ו הרי הגּ וֹ ים" מן והצּ ילנוּ  וקבּ צנוּ  יׁש ענוּ  אהי "הוֹ ׁש יענוּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
הּק לּפ וֹ ת,  ֹמּת ו הקדוּ ׁש ה ניצוֹ צי לברר בּ כחוֹ  כּ י נגאלים, אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ בלּמ וּ ד
להוֹ ציא דּ וֹ רׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תם היוֹ ת הוּ א הגּ אוּ לה עכּ וּ ב כּ ל וכיּ דוּ ע הגּ אוּ לה, את ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
הזוה"ק ולּמ וּ ד זה, מחמת בּ אים ליצלן רחמנא היּ ּס וּ רים כּ ל וכן הקלּפ וֹ ת,  ֹמּת ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
לּמ וּ דים בּ ׁש אר כּ וֹ ח אין מה הקלּפ ה, בּ עוֹ מק הנּ מצאים הקדוּ ׁש ה, ניצוֹ צי לברר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל
מוֹ סיף ועוֹ ד ישׂ ראל", עם על וּ קדוּ ׁש ה יׁש וּ עה בּ רכה להמׁש י נזכּ ה זה ידי ועל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת,

ׁש מוּ אלי ישׂ כר בּ ניהוּ  הרב ּת וֹ רהואוֹ מר בּ תלמוּ ד קטנּ ים ילדים ׁש ל"ואפילוּ  ּת ינוֹ קוֹ ת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
רבּ ן הּפ חד[ז]בּ ית את מסירים בּ לּמ וּ דם אדרבּ ה כּ י לפחד, וא בזוה"ק לעסק צריכים ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

יצחקו. שיח של ובספר נוני ב' בעני דרוש  א (חלק 

וכו') בנסוע בשמי,ויהי  מעלה צבא  ה צבאות וב ' ,
 נקראי ג"כ  וה ישראל, ה , באר מטה  וצבא
וכאשר ואוהבהו ", ישראל נער "כי  כמ "ש  "נער ",
והמצוות התורה  ע"י ביחד הצבאות  ב' מתחברי
משדי  הברכות  מקבלי אז ישראל, שמקיימי

.בה שולטת  הרע עי אי ואז ,אמ
יונתז.  ט')ובתרגו פסוק ח פרק  השירי שיר על (על ,

 זמ דקוד כתב , וגו', היא חומה  א הפסוק
יתנו שא דישראל, רבהו מיכאל יאמר הגאולה
אז  עלמא דמרי שמיה  יחוד למקני כספא ישראל

 ואי ומגוג, גוג מלחמת בזמ ישראל  את  בזה  יצילו 
היא מסכנא אי ואפילו  ,בה לשלוט   לעמי רשות
הזכות לה ויזכר  עליה   רחמי נבקש  פיקודיא מ
בלשונו ש עיי התינוקות, בה  שעוסקי התורה
אי  שכתב  מה ביאור וצרי נחת . ותרווה הטהור
הרבה לנו  יש הלא פיקודיא, מ היא מסכנא
מה לראות  צרי אלא וצדקה? תורה לימוד מוסדות
יחוד למקני לשונו: וזה  דבריו , בתחילת  שכתב 
 בזמ ישראל את  בזה יצילו אז עלמא דמרי שמיה 
יחוד למקני שדווקא אומר זאת ומגוג , גוג  מלחמת
 בניני הבוני אלו  לא אבל  עלמא, דמרי שמיה 
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וּ מסּת ּל קים הרחצהעוֹ לים בּ ׁש ליחוּ תן,מן הם נאמנים כּ י העוֹ נוֹ ת, כּ תם את כּ ׁש רוֹ חצים , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מתאימוֹ ת מחבּ ריםׁש כּ לּ ם ׁש יּ היוּ  ישׂ ראל, את  ּלזכ בּ כדי הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת סבּ ת , ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל בּ מדרׁש , אמרוּ  וכן חבּ וּ ר], מּל ׁש וֹ ן הוּ א [מתאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכינה,
" בּ הםלכינה, אין יזדּ כּ כוּ וׁש כּ לה כּ ּל ם יּס וּ רים ידי ועל נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש א בּ כדי " ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

עכ"ל. בּ הם יהיה א ׁש כּ וּ ל וׁש וּ ם הּק דוֹ ׁש ה, להכינה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחבּ רוּ 

הגּ לוּ ת,וּ באמת אריכת ׁש ל הּת כלית כּ ל נדּ חזוֹ הי מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש יּ רידתלבלּת י וּ כמוֹ  , ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פלוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת לתּק ן כּ די היה מצרים לגלוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
א העוֹ נוֹ ת. מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על כּ י לזה, הוּ א העבּ וּ ד כּ בד כּ ל זאת, ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְבּ גלוּ תנוּ 

כּ בר כּ י הּק דוֹ ׁש ,ידוּ ע הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בפרט הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס כּ ל לּמ וּ ד ידי דּ על הבּט חנוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ אהבה הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ מבררים מצליחים והם יּס וּ רים, וא נּס יוֹ ן, יצטרכוּ  ,א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ויחי)וּ כדברי מהימנא(ּפ רׁש ת הרעיא וּ כהבטחת הּק דוֹ ׁש , והרמח"ל , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
דּ קדה הדּ עת ירבּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים ישׂ ראל ידּ בקוּ  וכאׁש ר ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְע"ה,
"וּת פּת ח הּפ סוּ ק: על הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר וּ כמאמר הּק דוֹ ׁש ה, הכינה והׁש ראת דּ וֹ דים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת

זה" העברים מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל בּ כה נער והנּ ה היּ לד את ּפ רקוּת ראהוּ  (ׁש מוֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ו') לבני"ב' קראתי וּ מּמ צרים ואהבהוּ  ישׂ ראל נער "כּ י ואוֹ מר א), יא ּפ רק נער(הוֹ ׁש ע , ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

זכר ט ב,  העל    ריס מה  זה  מעיְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
אצר היח  אחד  ל מ ל, לברכה, וקד ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָציק
וכ ה ה  עיני אחיזת וסב אחד,  מק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדל 
לא  אד ני א כ האצר סביב ְְְְִֵֵֶָָָָָח מת
וק ה ,מ חמת  ה לה נדמה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָהחמת ,
חמה ר  קצת ,כ חזר  קצת .רְְְְְְִֵֶַָָָָָָָל
 קצת ,רל יכל ולא הנה  אל בא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹאחת
א עד ,ארי ה לר יכל ולא  יתר רְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
רק   ה החמת ל  ידע, אני אמר: ,מל  ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה
 והל לל , ח מה   אי באמת ,עיני ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחיזת
ה יל  יבי מה  . על עבר עד ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻלבטח
,יי פ וההסתת  הניעת ל על  מאליו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָה מ ל
יראת ל  אצר על   חמת , חינת  הְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
חזק  לב  והע ר  .ל  אינ אמת ,מיְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ה ניעת בפרט  מניעה   ל אי ואז ,יְְְְְִִִִֵַַָָָוא
א  תא נע א  ממ מחמת ג ְְְְֲִִֵֵֶַַַָגמ ת,
  ה וכצא, ,' וכ וא אביו  א  תנוח ְְְְְִִֵֵַָָָָֻבניו
 לה יוא חזק  למי לי מב  טליְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
רק  הא ,ריה ל גברה  אפ  וג .רְְְֲִִִִֶַַַַָָית

לר יתר חזק לב  ל  ה ב, ואמ ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמחזק
:פרי בא ה לחמה, מוהר ",קרי (ליקוטי ְְְְִִִֵַַַָָָָ

מו)  סימ שני  חלק 

אפשר אי  באמת הש בעבודת  לכנוס הרוצה כל 
כי  בעול שאי שיחשוב, ידי על א כי לכנוס לו
 שו על יסתכל  ולא .בעול יחידי לבדו  הוא א
ובניו ואשתו  חותנו  או  ואמו אביו כגו המונעו , אד
 העול בני משאר שיש  המניעות  או  , בה וכיוצא
וצרי האמת. דר מ ומונעי  ומסיתי המלעיגי

רק  כלל עליה יסתכל ולא יחוש  יהיהשלא
: בעול יחידי  הוא כאלו   אברה היה  אחד בבחינת 

ט') אות מניעות   ער עצות, (לקוטי

מניעה  שו לו  אי ואז ,ואמי חזק  לב הוא העיקר
או ממו מחמת   כגו בגשמיות, המניעות  בפרט 
ואמו , אביו או וחותנו  ובניו אשתו אותו  שמונע
ידי  על אותו כשמונעי  אנשי שאר שכ מכל
האמת , אל  מלהתקרב  שלה ובליצנות  דבריה
לבבו את  ומאמ שמתחזק למי  ומבוטל  בטל הכל

:יתבר ט')בהש אות מניעות   ער עצות, (לקוטי
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הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על ואהבהוּ  וּת על[ו]ישׂ ראל "ויּ זעקוּ  מעפר, ננערים ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
העבדה" מן האלקים אל כג)ׁש ועתם ב ּפ רק האקים,(ׁש מוֹ ת אל ׁש ועתם וּת על דּ ין, לגוֹ ים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ורחמים אהבה רבּ הוּ לישׂ ראל בּ מדרׁש  ואמרוּ  הּק דוֹ ׁש ]. בּ זוֹ הר הרׁש בּ "י [כּ דברי (דּ ברים, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כג) ּפ סקה ב אּל אּפ רׁש ה נגאלוּ  א מּמ צרים ישׂ ראל כּ ׁש נּ גאלוּ  אלעזר רבּ י אמר אחר דּ בר ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
זכוּ ת  ֹוּ מּת ו ּת ׁש וּ בה,  ֹוּ מּת ו צרה,  ֹמּת ו אּל וּ , דּ ברים חמה  ֹרחמים,מּת ו  ֹוּ מּת ו אבוֹ ת, ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ישׂ ראל" בני "ויּ אנחוּ  דּ כתיב, צרה  ֹמּת ו הּק ץ.  ֹכג)וּ מּת ו ב, דּ כתיב(שמות ּת ׁש וּ בה  ֹמּת ו , ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש ועתם" בּ ריתוֹ "(שם)"וּת על את אקים "ויּ זכּ ר דּ כתיב, אבוֹ ת זכוּ ת  ֹמּת ו כד), פסוק ,(שם ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֱֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל" בּ ני את אקים "ויּ רא דּ כתיב, רחמים  ֹכה)וּ מּת ו פסוק "ויּ דע(שם הּק ץ  ֹמּת ו , ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
צרה  ֹמּת ו הּל לוּ , דּ ברים חמה  ֹמּת ו אּל א נגאלים אין לבוֹ א לעתיד ואף ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאלקים",

"ל "בּ צּ ר ל)דּ כתיב ד, ּת ׁש וּ בה,(דברים  ֹמּת ו הרי "קיא ה' עד "וׁש בּת  צרה,  ֹמּת ו הרי , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹמּת ו הרי "אבתי בּ רית את יׁש כּ ח "וא רחמים,  ֹמּת ו הרי "קיא ה' רחוּ ם א-ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ"כּ י
ּפ רׁש  ודוד הּק ץ,  ֹמּת ו הרי היּ מים" בּ אחרית האּל ה הדּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו" אבוֹ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְזכוּ ת

להם" בּ צּ ר "ויּ רא מד)אוֹ תן קו, מּת וֹ (תהלים הרי רנּ תם" את "בּ ׁש מעוֹ  צרה,  ֹמּת ו הרי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
 ֹמּת ו הרי לרחמים" אוֹ תם "ויּ ּת ן אבוֹ ת, זכוּ ת  ֹמּת ו הרי בּ ריתוֹ " להם "ויּ זכּ ר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,

עכ"ל.(שם)רחמים, הּק ץ,  ֹמּת ו הרי הגּ וֹ ים" מן והצּ ילנוּ  וקבּ צנוּ  יׁש ענוּ  אהי "הוֹ ׁש יענוּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
הּק לּפ וֹ ת,  ֹמּת ו הקדוּ ׁש ה ניצוֹ צי לברר בּ כחוֹ  כּ י נגאלים, אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ בלּמ וּ ד
להוֹ ציא דּ וֹ רׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ואוֹ תם היוֹ ת הוּ א הגּ אוּ לה עכּ וּ ב כּ ל וכיּ דוּ ע הגּ אוּ לה, את ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
הזוה"ק ולּמ וּ ד זה, מחמת בּ אים ליצלן רחמנא היּ ּס וּ רים כּ ל וכן הקלּפ וֹ ת,  ֹמּת ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
לּמ וּ דים בּ ׁש אר כּ וֹ ח אין מה הקלּפ ה, בּ עוֹ מק הנּ מצאים הקדוּ ׁש ה, ניצוֹ צי לברר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל
מוֹ סיף ועוֹ ד ישׂ ראל", עם על וּ קדוּ ׁש ה יׁש וּ עה בּ רכה להמׁש י נזכּ ה זה ידי ועל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת,

ׁש מוּ אלי ישׂ כר בּ ניהוּ  הרב ּת וֹ רהואוֹ מר בּ תלמוּ ד קטנּ ים ילדים ׁש ל"ואפילוּ  ּת ינוֹ קוֹ ת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
רבּ ן הּפ חד[ז]בּ ית את מסירים בּ לּמ וּ דם אדרבּ ה כּ י לפחד, וא בזוה"ק לעסק צריכים ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

יצחקו. שיח של ובספר נוני ב' בעני דרוש  א (חלק 

וכו') בנסוע בשמי,ויהי  מעלה צבא  ה צבאות וב ' ,
 נקראי ג"כ  וה ישראל, ה , באר מטה  וצבא
וכאשר ואוהבהו ", ישראל נער "כי  כמ "ש  "נער ",
והמצוות התורה  ע"י ביחד הצבאות  ב' מתחברי
משדי  הברכות  מקבלי אז ישראל, שמקיימי

.בה שולטת  הרע עי אי ואז ,אמ
יונתז.  ט')ובתרגו פסוק ח פרק  השירי שיר על (על ,

 זמ דקוד כתב , וגו', היא חומה  א הפסוק
יתנו שא דישראל, רבהו מיכאל יאמר הגאולה
אז  עלמא דמרי שמיה  יחוד למקני כספא ישראל

 ואי ומגוג, גוג מלחמת בזמ ישראל  את  בזה  יצילו 
היא מסכנא אי ואפילו  ,בה לשלוט   לעמי רשות
הזכות לה ויזכר  עליה   רחמי נבקש  פיקודיא מ
בלשונו ש עיי התינוקות, בה  שעוסקי התורה
אי  שכתב  מה ביאור וצרי נחת . ותרווה הטהור
הרבה לנו  יש הלא פיקודיא, מ היא מסכנא
מה לראות  צרי אלא וצדקה? תורה לימוד מוסדות
יחוד למקני לשונו: וזה  דבריו , בתחילת  שכתב 
 בזמ ישראל את  בזה יצילו אז עלמא דמרי שמיה 
יחוד למקני שדווקא אומר זאת ומגוג , גוג  מלחמת
 בניני הבוני אלו  לא אבל  עלמא, דמרי שמיה 
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וּ מסּת ּל קים הרחצהעוֹ לים בּ ׁש ליחוּ תן,מן הם נאמנים כּ י העוֹ נוֹ ת, כּ תם את כּ ׁש רוֹ חצים , ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מתאימוֹ ת מחבּ ריםׁש כּ לּ ם ׁש יּ היוּ  ישׂ ראל, את  ּלזכ בּ כדי הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת סבּ ת , ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל בּ מדרׁש , אמרוּ  וכן חבּ וּ ר], מּל ׁש וֹ ן הוּ א [מתאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכינה,
" בּ הםלכינה, אין יזדּ כּ כוּ וׁש כּ לה כּ ּל ם יּס וּ רים ידי ועל נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש א בּ כדי " ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

עכ"ל. בּ הם יהיה א ׁש כּ וּ ל וׁש וּ ם הּק דוֹ ׁש ה, להכינה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחבּ רוּ 

הגּ לוּ ת,וּ באמת אריכת ׁש ל הּת כלית כּ ל נדּ חזוֹ הי מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש יּ רידתלבלּת י וּ כמוֹ  , ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פלוּ  הּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת לתּק ן כּ די היה מצרים לגלוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
א העוֹ נוֹ ת. מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על כּ י לזה, הוּ א העבּ וּ ד כּ בד כּ ל זאת, ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְבּ גלוּ תנוּ 

כּ בר כּ י הּק דוֹ ׁש ,ידוּ ע הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בפרט הּת וֹ רה ּפ רדּ "ס כּ ל לּמ וּ ד ידי דּ על הבּט חנוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ אהבה הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ יצוֹ צוֹ ת וּ מבררים מצליחים והם יּס וּ רים, וא נּס יוֹ ן, יצטרכוּ  ,א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  החיּ ים האוֹ ר ויחי)וּ כדברי מהימנא(ּפ רׁש ת הרעיא וּ כהבטחת הּק דוֹ ׁש , והרמח"ל , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
דּ קדה הדּ עת ירבּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים ישׂ ראל ידּ בקוּ  וכאׁש ר ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְע"ה,
"וּת פּת ח הּפ סוּ ק: על הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר וּ כמאמר הּק דוֹ ׁש ה, הכינה והׁש ראת דּ וֹ דים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת

זה" העברים מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל בּ כה נער והנּ ה היּ לד את ּפ רקוּת ראהוּ  (ׁש מוֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ו') לבני"ב' קראתי וּ מּמ צרים ואהבהוּ  ישׂ ראל נער "כּ י ואוֹ מר א), יא ּפ רק נער(הוֹ ׁש ע , ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

זכר ט ב,  העל    ריס מה  זה  מעיְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַ
אצר היח  אחד  ל מ ל, לברכה, וקד ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָציק
וכ ה ה  עיני אחיזת וסב אחד,  מק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדל 
לא  אד ני א כ האצר סביב ְְְְִֵֵֶָָָָָח מת
וק ה ,מ חמת  ה לה נדמה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָהחמת ,
חמה ר  קצת ,כ חזר  קצת .רְְְְְְִֵֶַָָָָָָָל
 קצת ,רל יכל ולא הנה  אל בא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹאחת
א עד ,ארי ה לר יכל ולא  יתר רְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
רק   ה החמת ל  ידע, אני אמר: ,מל  ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה
 והל לל , ח מה   אי באמת ,עיני ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחיזת
ה יל  יבי מה  . על עבר עד ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻלבטח
,יי פ וההסתת  הניעת ל על  מאליו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָה מ ל
יראת ל  אצר על   חמת , חינת  הְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
חזק  לב  והע ר  .ל  אינ אמת ,מיְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ה ניעת בפרט  מניעה   ל אי ואז ,יְְְְְִִִִֵַַָָָוא
א  תא נע א  ממ מחמת ג ְְְְֲִִֵֵֶַַַָגמ ת,
  ה וכצא, ,' וכ וא אביו  א  תנוח ְְְְְִִֵֵַָָָָֻבניו
 לה יוא חזק  למי לי מב  טליְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
רק  הא ,ריה ל גברה  אפ  וג .רְְְֲִִִִֶַַַַָָית

לר יתר חזק לב  ל  ה ב, ואמ ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמחזק
:פרי בא ה לחמה, מוהר ",קרי (ליקוטי ְְְְִִִֵַַַָָָָ

מו)  סימ שני  חלק 

אפשר אי  באמת הש בעבודת  לכנוס הרוצה כל 
כי  בעול שאי שיחשוב, ידי על א כי לכנוס לו
 שו על יסתכל  ולא .בעול יחידי לבדו  הוא א
ובניו ואשתו  חותנו  או  ואמו אביו כגו המונעו , אד
 העול בני משאר שיש  המניעות  או  , בה וכיוצא
וצרי האמת. דר מ ומונעי  ומסיתי המלעיגי

רק  כלל עליה יסתכל ולא יחוש  יהיהשלא
: בעול יחידי  הוא כאלו   אברה היה  אחד בבחינת 

ט') אות מניעות   ער עצות, (לקוטי

מניעה  שו לו  אי ואז ,ואמי חזק  לב הוא העיקר
או ממו מחמת   כגו בגשמיות, המניעות  בפרט 
ואמו , אביו או וחותנו  ובניו אשתו אותו  שמונע
ידי  על אותו כשמונעי  אנשי שאר שכ מכל
האמת , אל  מלהתקרב  שלה ובליצנות  דבריה
לבבו את  ומאמ שמתחזק למי  ומבוטל  בטל הכל

:יתבר ט')בהש אות מניעות   ער עצות, (לקוטי
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מׁש ּת וֹ מם?והנּ ה אחד אכּ ל הרבּ ה בּ אוּ  מה ישׂ ראלמּפ ני גּ דוֹ לי 10 וּ מׁש נּ ים? נוֹ ראים סוֹ נוֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש אין טרגי, בּ אפן העוֹ לם מן נמחקוּ  ׁש למוֹ ת מׁש ּפ חוֹ ת הני, אחרי אחד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנפטרוּ 

כּ כה? ה' עשׂ ה מה על ׁש וֹ אלים וכּל ם לסבלוֹ , יכוֹ ל האנוֹ ׁש י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

בב"חּת ׁש וּ בה: כּ תוּ ב מה וּ למד מ"ז)צא סימן חיּ ים ענׁש ים(אוֹ רח בּ אוּ  מה מּפ ני לבאר ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
אּל א הּת וֹ רה, נׁש מת את למדוּ  ׁש א מּפ ני והוּ א ישׂ ראל. על וקׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים

ׁש ם. עיּ ן בּ לבד, הגּ ׁש מי לצרכּ ם רק ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלמדוּ 

ע"הואמר גּ "ן:)הרׁש בּ "י דּ ף כ"א הקדוֹ שה(תיקו"ז הכינה יוֹ רדים, ישׂ ראל ׁש כּ אׁש ר ... ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עתיד בּ תראה וּ בגלוּ תא בּ מצרים, מתוּ  הרׁש עים הם ׁש הּס יגים עּמ הם... ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
בּ תראה בּ גלוּ תא דּ א כּ גוּ ונא רב... הערב ׁש הם הרׁש עים את לוֹ ן, לקטלא הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
– הזּ הר בּ ספר ילמדוּ  ׁש אם – ר"ז הו"ה רמוּ ז בּ יּה  הזּ וֹ ה"ר לּמ וּ ד ידי על מּמ נּ ה ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ גּ אלוּ 

בּ תריתא דּ פוּ רקנא אוֹ ר הגּ אלּ הדּ איהוּ  אוֹ ר את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לנוּ  יאיר זה ידי על , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת לעמק ׁש יּ זכּ וּ  – נפלאוֹ ת אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת כּ ימי לקיּ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה,

מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ ל ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  היּ ּל וֹ דהּת וֹ רה הבּ ן כּ ל איהוּ  ודא – ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
רק בּ א העניּ וּ ת ׁש כּ ל ועיי"ש וכוּ '. הּת וֹ רה אוֹ ר ּפ נימיּ וּ ת את ׁש יּ למדוּ  – ּת ׁש ליכהוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַהיארה
בּ תכלית כּ ׁש יּ היוּ  הגּ לוּ ת... ׁש ל הּס אה יׁש לים זה דּ חק ולכן הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
זוֹ  אחרוֹ נה ׁש גּ לוּ ת אוֹ תם... ּת וֹ ׁש יע אז הכּ יס] מן ּפ רוּ טה ּת כלה חז"ל [כּ מאמר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת

עוד וּ ראה עיי"ש. ולצנוּ תא, דּ דוּ חקא גּ לוּ ת היא רב, ּת נינא)דּ ערב נתיב ל' לׁש וֹ ן(ּת ּק וּ ן , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ינה:הּק דׁש  בּ לי ריקן לב לכם יׁש  ׁש הרי הּק דוֹ ׁש ה, הכינה בּ ׁש ביל והתעוֹ ררוּ  קוּ מוּ  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

בּ תוֹ ככם... ׁש היא ּפ י על אף אוֹ תּה , וּ להיג אקרא',לאבלדעת 'מה אוֹ מרת הכינה ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש  בּ ׁש ביל מעפר, עצמי את להרים כּ ח בּ ּה  אין הּמ הכּ לוֹ מר כּ ּל ם חציר', הבּ שׂ ר 'כּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וחצר, עשׂ ב אוֹ כלי בּ המוֹ ת,כּ בהמוֹ ת כּ מוֹ  דּ עת בּ לי הּמ צווֹ ת ׁש עוֹ שׂ ים חסדּ וֹ כּ לוֹ מר 'וכל ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ּמ צווֹ ת כּ וּ נתם ׁש אין כּ לוֹ מר עוֹ שׂ ים, הם לעצמם ׁש עוֹ שׂ ים, החסדים כּ ל הדה', ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ
עוֹ שׂ ים הם עצמם לתוֹ עלת רק אּל א ליוֹ צרם רוּ ח נחת להׁש ּפ יע בּ כדי ׁש ּת היינה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים,
אּל א זה, עשׂ וּ  א הּת וֹ רה, עסק על זמנּ ם ׁש ּמ סרוּ  ׁש בּ הם, הּט וֹ בים ואפּל וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת,
ההיא בּ עת ליוֹ צרם. רוּ ח נחת להׁש ּפ יע בּ כדי הרצוּ יה, כּ וּ נה בּ לי עצמם, גּ וּ פם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלתוֹ עלת
את לגאל הצּ רי הּמ ׁש יח, רוּ ח דּ הינוּ  להעוֹ לם, יׁש וּ ב, וא הוֹ ל רוּ ח הדּ וֹ ר, על ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הם את דּ עה הארץ מלאה כּ י הכּ תוּ ב, לקיּ ם הלמה לגּ אּל ה עד צרוֹ תיהם מכּ ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הגּ וֹ רמים אנׁש ים לאוֹ תם להם אוֹ י בּ עוֹ לם. מאיר ואינוֹ  ,והל לוֹ  נסּת ּל ק הזּ ה הרוּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '
העוֹ שׂ ים הם ׁש הּמ ה לעוֹ לם, לׁש וּ ב יוּ כל וא מהעוֹ לם לוֹ  ויל יסּת ּל ק מׁש יח ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש רוּ חוֹ 
רק מצטמצמים כּ י ודעת, שׂ כל ׁש ל לחלוּ חית מהוּ  בּ לי כּ לוֹ מר, ליבׁש ה, הּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת

הּק בּ לה, בּ חכמת וּ להבין להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ואינם הּת וֹ רה, ׁש ל הּמ עשׂ י לידעבּ חלק ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הלּ לוּ , בּ מעשׂ יהם גּ וֹ רמים ׁש הם להם, אוֹ י מצוה. וטעמי הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להשׂ כּ יל

בּ עוֹ לם, והׁש מדוֹ ת והריגוֹ ת וּ בזּ ה וחמס וחרב עניּ וּ ת המהרח"וּ :ׁש יּ היוּ  וכתב כּ אן. עד ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כּ ּמ ה גּ רם הזּ את, בּ חכמה מלּ למד התרלוּ תוֹ  בּ עבוּ ר כּ י לבּ וֹ , אל יׁש ית ואחד אחד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
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ישׂ ראל, בּ זוֹ ה"קמעם ט.)וּ כדאמרוּ  הּמ ׁש יח(ׁש מוֹ ת כּ וֹ ח יתגּ בּ ר הּת ינוֹ קוֹ ת ּל יּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
צדקניּ וֹ ת נׁש ים ואפילוּ  בּ רחמים, וּ לגאלנוּ  טוֹ ב,[ח]לבא רק מזּ ה ויבא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יגרסוּ  ָ◌ְֹ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌

יוּ כלוּ  א רבּ ים "מים מתקיּ ם מתגּ ּל ה, הּפ נימי וּ כׁש האוֹ ר עכ"ל. אמן", ׁש לוֹ ם זה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
האהבה" את ז)לכבּ וֹ ת ח, השירים וחיוּ "(שיר "והׁש יבוּ  "ׁש להבתי-ה", לב), יח, ,(יחזקאל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

היּ וֹ ם". כּ ּל כם חיּ ים אקיכם בּ ה' הדּ בקים ד)"ואּת ם ד, (דברים ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ זוֹ הרוהנּ ה, הרשב"י ׁש אמר כּ מוֹ  ּת בל, קצווֹ ת בּ כל אדם, לכל מצוּ י הזּ וֹ הר ׁש ּס פר זכינוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל להּמ צא צריכה הזּ את ׁש החכמה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
בּ לּמ וּ ד ישׂ ראל, את וּ מזכּ ים מעוֹ ררים, ממים ולכן אנוּ , בּ דוֹ רנוּ  כּ לוֹ מר הּמ ׁש יח, ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל קריאה אפילוּ  לעצמוֹ , ׁש יּ קבּ ע יהוּ די לכל ׁש נּ כוֹ ן ישׂ ראל, גּ דוֹ לי וקבעוּ  הזּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מוּ עט ידוּ ע[ט]דּ בר והרי הזּ וֹ הר. בּ ספר לדּ בק ה' בּ עזרת יוּ כל וּ בכ יוֹ ם, מדּ י הזּ וֹ הר בּ ספר ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
לכל סגוּ לה היא בּ וֹ  והּק ריאה רע, דּ בר מכּ ל האדם נׁש מת את ממרק הזּ וֹ הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּס פר

וההצלחוֹ ת, הכינההיׁש וּ עוֹ ת את וסעדוּ  ׁש עזרוּ  אלּ וּ  את יחּפ שׂ  הּמ ׁש יח וּ כׁש יּ בוֹ א ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הגּ יע וּ בזכוּ תם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד ז:),הּק דוֹ ׁש ה ׁש מוֹ ת זוֹ ה"ק .(עיּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 לש הוא  כוונת וכל הכנסת , ולבית לתורה  כביכול
הקדוש  בזוהר שכתב כמו  , כ"ה:)עצמ ד (בראשית 

וזה אלו  ה מה שאחד  רב ערב מיני חמשה  על
מיכאל  ולכ הגאולה, לפני  רב  הערב ניסיו יהיה 
מי  מחפש  ישראל של ואפוטרופוס שר הגדול הכה
של  הקללה בו נתקיי ולא שמי  לש  כס שנות
 בעניי הכשיל ענתות אנשי על הנביא ירמיה

מהוגני ע"ב)שאינ ט "ז ד ב"ק  זה(עיי ג וכאשר ,
מה פיקודיא, מ היא מסכנא ונקראי נמצא לא
של  תינוקות  של  תורת לימוד רק זה לנו שנשאר
זוהר ילמדו  שהתינוקות חשוב  כ כל  ולכ ,רב בית
הכבוד, כסא לפני הטהור  פיה הבל  שיעלה הקדוש 

ישראל. ע על  וגאולה  אהבה רחמי להשפיע
יהודהח . רבי  הגה "צ של  מהאמא שידוע וכמו 

של  אחיניתו זי"ע ,  יוס פורת  ישיבת ראש צדקה 
בוקר לפנות קמה  שהייתה  ע"ה , חי  איש  הב מר
ואחר  הנ תפילת לפני  עד הקדוש זוהר  ולומדת 
כל  את ומסיימת החמה, בנ בציבור  מתפלל כ
 לבני זכתה ולזה  ושנה , שנה בכל הקדוש  הזוהר

.וטהורי קדושי צדיקי
שקול ט. – זה בדור ,קט ואפילו  טוב, מעשה כל

 פע :ראשוני בדורות  שקיימו  מצוות, ככמה
אומר היה  אי לברכה , זכרונו למורי, שאלתי אחת
שבדורות קט והרי ,כ כל מעלה  יש  שבנפשי  לי,
לעקבו . מגיע  אני שאי וחסיד, צדיק  היה  ראשוני
כפי  תלויה  אינה הנפש גדולת  כי דע, אלי: ויאמר
לבות בוח כי , לעיניי הנראה האד מעשה 
מעשה ההוא והדור הזמ וכפי , יתבר ה ' וכליות
בדורות מצוות  ככמה  שקול  הזה בדור מאוד קט
והרע שולטת הקליפה אלו  בדורות  כי ,ראשוני
 כ שאי מה  . ק אי עד מאוד, מאוד מתגבר
 באות  היו אני הייתי  ואילו ,ראשוני בדורות 
מכמה ועולי נפלאי וחכמתי מעשי  היו  הדורות,
 כ על  אשר  ,ואמוראי תנאי הראשוני  צדיקי
לנפשי  יש ספק בלי  כי כלל, זה  על אצטער לא
כל  על יתרה מעלה  עקיבא ורבי וזכריה בניהו נפש 
עד .ואמוראי התנאי מזמ ראשוני הצדיקי
 ע אשר הזה בדור נענה מה כ וא לשונו , כא
מאז  הדור  נתקט מדרגות ורבבות אלפי כמה 
גבי  העבודה  מקצת חשוב  הוא בודאי  עכשיו, ועד
שעור בלי מאוד מאוד הזה  בזמ הוא ברי קודשא
ב') עמ' ס "ב  ד הגלגולי שער זי"ע , ויטאל חיי רבי .(שבחי
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מׁש ּת וֹ מם?והנּ ה אחד אכּ ל הרבּ ה בּ אוּ  מה ישׂ ראלמּפ ני גּ דוֹ לי 10 וּ מׁש נּ ים? נוֹ ראים סוֹ נוֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש אין טרגי, בּ אפן העוֹ לם מן נמחקוּ  ׁש למוֹ ת מׁש ּפ חוֹ ת הני, אחרי אחד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנפטרוּ 

כּ כה? ה' עשׂ ה מה על ׁש וֹ אלים וכּל ם לסבלוֹ , יכוֹ ל האנוֹ ׁש י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהכל

בב"חּת ׁש וּ בה: כּ תוּ ב מה וּ למד מ"ז)צא סימן חיּ ים ענׁש ים(אוֹ רח בּ אוּ  מה מּפ ני לבאר ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
אּל א הּת וֹ רה, נׁש מת את למדוּ  ׁש א מּפ ני והוּ א ישׂ ראל. על וקׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים

ׁש ם. עיּ ן בּ לבד, הגּ ׁש מי לצרכּ ם רק ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלמדוּ 

ע"הואמר גּ "ן:)הרׁש בּ "י דּ ף כ"א הקדוֹ שה(תיקו"ז הכינה יוֹ רדים, ישׂ ראל ׁש כּ אׁש ר ... ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עתיד בּ תראה וּ בגלוּ תא בּ מצרים, מתוּ  הרׁש עים הם ׁש הּס יגים עּמ הם... ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
בּ תראה בּ גלוּ תא דּ א כּ גוּ ונא רב... הערב ׁש הם הרׁש עים את לוֹ ן, לקטלא הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
– הזּ הר בּ ספר ילמדוּ  ׁש אם – ר"ז הו"ה רמוּ ז בּ יּה  הזּ וֹ ה"ר לּמ וּ ד ידי על מּמ נּ ה ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ גּ אלוּ 

בּ תריתא דּ פוּ רקנא אוֹ ר הגּ אלּ הדּ איהוּ  אוֹ ר את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לנוּ  יאיר זה ידי על , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת לעמק ׁש יּ זכּ וּ  – נפלאוֹ ת אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת כּ ימי לקיּ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה,

מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ ל ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  היּ ּל וֹ דהּת וֹ רה הבּ ן כּ ל איהוּ  ודא – ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
רק בּ א העניּ וּ ת ׁש כּ ל ועיי"ש וכוּ '. הּת וֹ רה אוֹ ר ּפ נימיּ וּ ת את ׁש יּ למדוּ  – ּת ׁש ליכהוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַהיארה
בּ תכלית כּ ׁש יּ היוּ  הגּ לוּ ת... ׁש ל הּס אה יׁש לים זה דּ חק ולכן הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
זוֹ  אחרוֹ נה ׁש גּ לוּ ת אוֹ תם... ּת וֹ ׁש יע אז הכּ יס] מן ּפ רוּ טה ּת כלה חז"ל [כּ מאמר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת

עוד וּ ראה עיי"ש. ולצנוּ תא, דּ דוּ חקא גּ לוּ ת היא רב, ּת נינא)דּ ערב נתיב ל' לׁש וֹ ן(ּת ּק וּ ן , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ינה:הּק דׁש  בּ לי ריקן לב לכם יׁש  ׁש הרי הּק דוֹ ׁש ה, הכינה בּ ׁש ביל והתעוֹ ררוּ  קוּ מוּ  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

בּ תוֹ ככם... ׁש היא ּפ י על אף אוֹ תּה , וּ להיג אקרא',לאבלדעת 'מה אוֹ מרת הכינה ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש  בּ ׁש ביל מעפר, עצמי את להרים כּ ח בּ ּה  אין הּמ הכּ לוֹ מר כּ ּל ם חציר', הבּ שׂ ר 'כּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וחצר, עשׂ ב אוֹ כלי בּ המוֹ ת,כּ בהמוֹ ת כּ מוֹ  דּ עת בּ לי הּמ צווֹ ת ׁש עוֹ שׂ ים חסדּ וֹ כּ לוֹ מר 'וכל ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ּמ צווֹ ת כּ וּ נתם ׁש אין כּ לוֹ מר עוֹ שׂ ים, הם לעצמם ׁש עוֹ שׂ ים, החסדים כּ ל הדה', ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ
עוֹ שׂ ים הם עצמם לתוֹ עלת רק אּל א ליוֹ צרם רוּ ח נחת להׁש ּפ יע בּ כדי ׁש ּת היינה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים,
אּל א זה, עשׂ וּ  א הּת וֹ רה, עסק על זמנּ ם ׁש ּמ סרוּ  ׁש בּ הם, הּט וֹ בים ואפּל וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת,
ההיא בּ עת ליוֹ צרם. רוּ ח נחת להׁש ּפ יע בּ כדי הרצוּ יה, כּ וּ נה בּ לי עצמם, גּ וּ פם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלתוֹ עלת
את לגאל הצּ רי הּמ ׁש יח, רוּ ח דּ הינוּ  להעוֹ לם, יׁש וּ ב, וא הוֹ ל רוּ ח הדּ וֹ ר, על ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הם את דּ עה הארץ מלאה כּ י הכּ תוּ ב, לקיּ ם הלמה לגּ אּל ה עד צרוֹ תיהם מכּ ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הגּ וֹ רמים אנׁש ים לאוֹ תם להם אוֹ י בּ עוֹ לם. מאיר ואינוֹ  ,והל לוֹ  נסּת ּל ק הזּ ה הרוּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '
העוֹ שׂ ים הם ׁש הּמ ה לעוֹ לם, לׁש וּ ב יוּ כל וא מהעוֹ לם לוֹ  ויל יסּת ּל ק מׁש יח ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש רוּ חוֹ 
רק מצטמצמים כּ י ודעת, שׂ כל ׁש ל לחלוּ חית מהוּ  בּ לי כּ לוֹ מר, ליבׁש ה, הּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת

הּק בּ לה, בּ חכמת וּ להבין להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ואינם הּת וֹ רה, ׁש ל הּמ עשׂ י לידעבּ חלק ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הלּ לוּ , בּ מעשׂ יהם גּ וֹ רמים ׁש הם להם, אוֹ י מצוה. וטעמי הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להשׂ כּ יל

בּ עוֹ לם, והׁש מדוֹ ת והריגוֹ ת וּ בזּ ה וחמס וחרב עניּ וּ ת המהרח"וּ :ׁש יּ היוּ  וכתב כּ אן. עד ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כּ ּמ ה גּ רם הזּ את, בּ חכמה מלּ למד התרלוּ תוֹ  בּ עבוּ ר כּ י לבּ וֹ , אל יׁש ית ואחד אחד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
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ישׂ ראל, בּ זוֹ ה"קמעם ט.)וּ כדאמרוּ  הּמ ׁש יח(ׁש מוֹ ת כּ וֹ ח יתגּ בּ ר הּת ינוֹ קוֹ ת ּל יּמ וּ ד ׁש בּ זכוּ ת ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
צדקניּ וֹ ת נׁש ים ואפילוּ  בּ רחמים, וּ לגאלנוּ  טוֹ ב,[ח]לבא רק מזּ ה ויבא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יגרסוּ  ָ◌ְֹ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌

יוּ כלוּ  א רבּ ים "מים מתקיּ ם מתגּ ּל ה, הּפ נימי וּ כׁש האוֹ ר עכ"ל. אמן", ׁש לוֹ ם זה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
האהבה" את ז)לכבּ וֹ ת ח, השירים וחיוּ "(שיר "והׁש יבוּ  "ׁש להבתי-ה", לב), יח, ,(יחזקאל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

היּ וֹ ם". כּ ּל כם חיּ ים אקיכם בּ ה' הדּ בקים ד)"ואּת ם ד, (דברים ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ זוֹ הרוהנּ ה, הרשב"י ׁש אמר כּ מוֹ  ּת בל, קצווֹ ת בּ כל אדם, לכל מצוּ י הזּ וֹ הר ׁש ּס פר זכינוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ישׂ ראל לכלל להּמ צא צריכה הזּ את ׁש החכמה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
בּ לּמ וּ ד ישׂ ראל, את וּ מזכּ ים מעוֹ ררים, ממים ולכן אנוּ , בּ דוֹ רנוּ  כּ לוֹ מר הּמ ׁש יח, ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל קריאה אפילוּ  לעצמוֹ , ׁש יּ קבּ ע יהוּ די לכל ׁש נּ כוֹ ן ישׂ ראל, גּ דוֹ לי וקבעוּ  הזּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מוּ עט ידוּ ע[ט]דּ בר והרי הזּ וֹ הר. בּ ספר לדּ בק ה' בּ עזרת יוּ כל וּ בכ יוֹ ם, מדּ י הזּ וֹ הר בּ ספר ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
לכל סגוּ לה היא בּ וֹ  והּק ריאה רע, דּ בר מכּ ל האדם נׁש מת את ממרק הזּ וֹ הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּס פר

וההצלחוֹ ת, הכינההיׁש וּ עוֹ ת את וסעדוּ  ׁש עזרוּ  אלּ וּ  את יחּפ שׂ  הּמ ׁש יח וּ כׁש יּ בוֹ א ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הגּ יע וּ בזכוּ תם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד ז:),הּק דוֹ ׁש ה ׁש מוֹ ת זוֹ ה"ק .(עיּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 לש הוא  כוונת וכל הכנסת , ולבית לתורה  כביכול
הקדוש  בזוהר שכתב כמו  , כ"ה:)עצמ ד (בראשית 

וזה אלו  ה מה שאחד  רב ערב מיני חמשה  על
מיכאל  ולכ הגאולה, לפני  רב  הערב ניסיו יהיה 
מי  מחפש  ישראל של ואפוטרופוס שר הגדול הכה
של  הקללה בו נתקיי ולא שמי  לש  כס שנות
 בעניי הכשיל ענתות אנשי על הנביא ירמיה

מהוגני ע"ב)שאינ ט "ז ד ב"ק  זה(עיי ג וכאשר ,
מה פיקודיא, מ היא מסכנא ונקראי נמצא לא
של  תינוקות  של  תורת לימוד רק זה לנו שנשאר
זוהר ילמדו  שהתינוקות חשוב  כ כל  ולכ ,רב בית
הכבוד, כסא לפני הטהור  פיה הבל  שיעלה הקדוש 

ישראל. ע על  וגאולה  אהבה רחמי להשפיע
יהודהח . רבי  הגה "צ של  מהאמא שידוע וכמו 

של  אחיניתו זי"ע ,  יוס פורת  ישיבת ראש צדקה 
בוקר לפנות קמה  שהייתה  ע"ה , חי  איש  הב מר
ואחר  הנ תפילת לפני  עד הקדוש זוהר  ולומדת 
כל  את ומסיימת החמה, בנ בציבור  מתפלל כ
 לבני זכתה ולזה  ושנה , שנה בכל הקדוש  הזוהר

.וטהורי קדושי צדיקי
שקול ט. – זה בדור ,קט ואפילו  טוב, מעשה כל

 פע :ראשוני בדורות  שקיימו  מצוות, ככמה
אומר היה  אי לברכה , זכרונו למורי, שאלתי אחת
שבדורות קט והרי ,כ כל מעלה  יש  שבנפשי  לי,
לעקבו . מגיע  אני שאי וחסיד, צדיק  היה  ראשוני
כפי  תלויה  אינה הנפש גדולת  כי דע, אלי: ויאמר
לבות בוח כי , לעיניי הנראה האד מעשה 
מעשה ההוא והדור הזמ וכפי , יתבר ה ' וכליות
בדורות מצוות  ככמה  שקול  הזה בדור מאוד קט
והרע שולטת הקליפה אלו  בדורות  כי ,ראשוני
 כ שאי מה  . ק אי עד מאוד, מאוד מתגבר
 באות  היו אני הייתי  ואילו ,ראשוני בדורות 
מכמה ועולי נפלאי וחכמתי מעשי  היו  הדורות,
 כ על  אשר  ,ואמוראי תנאי הראשוני  צדיקי
לנפשי  יש ספק בלי  כי כלל, זה  על אצטער לא
כל  על יתרה מעלה  עקיבא ורבי וזכריה בניהו נפש 
עד .ואמוראי התנאי מזמ ראשוני הצדיקי
 ע אשר הזה בדור נענה מה כ וא לשונו , כא
מאז  הדור  נתקט מדרגות ורבבות אלפי כמה 
גבי  העבודה  מקצת חשוב  הוא בודאי  עכשיו, ועד
שעור בלי מאוד מאוד הזה  בזמ הוא ברי קודשא
ב') עמ' ס "ב  ד הגלגולי שער זי"ע , ויטאל חיי רבי .(שבחי
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לבחוּ רים ואפלּ וּ  ּפ רׁש ה, אוֹ תּה  ׁש ל הזּ הר את ׁש בּ ת כּ ל ׁש יּ למדוּ  ׁש מהלכלּ ם בּ ן יוֹ סף (ר' ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ

יוֹ סף) בּ נין הוֹ ספוֹ ת מוּ סר.מּפ וֹ ז'ין, כּ ספר זהר ללמד לׁש וֹ אליו, הוֹ רה זי"ע איׁש  החזוֹ ן ורבּ נוּ  . ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
איׁש , מעשׂ ה זצ"ל)וּ בּס פר איׁש  החזוֹ ן הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן מרן על ממוֹ :(עבדּ וֹ ת הזּ הרכּ תב לׁש וֹ ן ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌

חז"ל. מאמרי מכּ ל יוֹ תר מעוֹ רר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הּמ ׁש יח?ׁש וֹ אלים:אנׁש ים למען לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אני מה ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הרוֹ עיםּת ׁש וּ בה: מא בּ על הגּ אוֹ ן סוֹ ד)כּ תב ער יעקב קהּל ת וז"ל:(בּ ספרוֹ  עסק, ידי על ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בב"א צדקינוּ  מׁש יח יבוֹ א הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת וסימןישׂ ראל בּ זוֹ ה"ק, כּ מבוֹ אר , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סמ"ךלדּ בר, – בּ מלּ וּ י מׁש יחסוֹ "ד ׁש אף בּ מכוּ ן, [566] יוֹ סף בּ ן מׁש יח = גּ י' דּ ל"ת ו"ו ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
על חוֹ בה וּ מכּ אן - עכּ "ל. דּ אוֹ רייתא, רזין ּל יּמ וּ ד זכוּ ת ידי על ויתקיים יחיה יוֹ סף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶבּ ן

האריז"ל, ׁש כּ תב כּ מוֹ  יוֹ סף, בּ ן מׁש יח ימוּ ת ׁש א הּת פילה מּל בד בּ ברכּ תהאדם לכוּ ן ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ימוּ ת ׁש א יוֹ סף בּ ן מׁש יח על להתּפ לּ ל עשׂ רה ׁש מוֹ נה בּ תפלּ ת ירוּ ׁש לים, גּ םוּ בנה , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

הּפ ייטן ׁש אמר וזהוּ  ח"ו. ימוּ ת ׁש א יוֹ סף בּ ן מׁש יח לזכוּ ת וּ לכוון זוֹ הר ללמוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמחיּ ב
הרׁש בּ "י) בּ ן אלעזר רבּ י הוּ א הנּ ביא(הּק ליר אליּ הוּ  ואמר ,"סוֹ ד למען נא "הוֹ ׁש ע בּ הוֹ ׁש ענוֹ ת, , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

פכ"ז) הּמ ׁש יח(בתנדא"ר בּ ביאת היא היׁש וּ עה כּ לוֹ מר עכ"ל, דּ וד, בּ ימוֹ ת אּל א יׁש ע אין ,ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
יהיה וזה דּ וד, סוֹ ד"בּ ן לוֹ מדים"למען ׁש אנוּ  בּ זכוּ ת הּק דוֹ ׁש ים., תוֹ רת היהסוֹ דוֹ ת וזה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש אמר הסּת ּל קוּ תוֹ , קוֹ דם הרׁש בּ "י בּ ּק ׁש ת וכוונת רצ"א:)רצוֹ נוֹ  ח"ג ללׁש וֹ ן(זוֹ הר בּ תרגּ וּ ם ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וא ּת מׁש י  ּׁש ל והנביעה ,מימ יתיבּ ׁש וּ  א זה, לכל זּ כית ׁש  הּפ ה הּפ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 

גּ םּת פסיק יתקיים וזה ּפ טירתוֹ , אחרי גּ ם הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת וּ לגּל וֹ ת לדבּ ר ׁש יּ מׁש י כּ לוֹ מר , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
שׂ פתוֹ תיו ויּ היוּ  רצוֹ נוֹ , נמּל א וכ הרׁש בּ "י, בּ תוֹ רת ונעסק ׁש נּ למד ידי על הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

בּ ל לגאלנוּ דּ וֹ בבוֹ ת מרוֹ מים, יוֹ ׁש ב לפני בּ עדינוּ , ויגן עלינוּ , טוֹ ב ימליץ וּ בכ הפסק. י ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌
בב"א. צדקינוּ  מׁש יח את לנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולׁש לוֹ ח
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וּ באוֹ ת ּת כוּ פוֹ ת צרוֹ ת כּ סדרן, ּת מידין רוֹ אוֹ ת ׁש עינינוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל, בּ ני לאחינוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָצרוֹ ת
מרדּ ה וזה רוֹ דה זה הארץ, כּ נפוֹ ת בּ ארבּ ע הנּ פוֹ צים ישׂ ראל בּ ני אחינוּ  ועל ודּ איעליו, , ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש  לעיל הּמ וּ בא מאמר וּ בזּ הנתקיּ ם וחרבּ א עניּ וּ תא גּ וֹ רם הזּ את החכמה לּמ וּ ד בּ מניעת ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
על הן ויחוּ ס יבין, וּ בלבבוֹ  יראה בּ עיניו, הם דּ בר את היּ רא האיׁש  כּ ן על אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְוכוּ '.
למינדּ ע כּ די ּת וֹ רה, בּ סתרי ׁש יּ למד הזּ ה לעוֹ לם בּ וֹ אּה  קדם ועוֹ מדת הנּ ׁש בּ עת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
בּ מניעת זה דּ בר על יענׁש וּ  ׁש א בּ ניו, נפׁש  על והן בּ גלגּ וּ ל, לחזר יצטר וא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלמריּה ,
כּ ל, וּ בחסר בּ רעב הּמ ּט לים והאמללים האביוֹ נים נפׁש וֹ ת על והן האמת, בּ חכמת ֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלּמ וּ דוֹ 
מיּ שׂ ראל, נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה אבּ וּ ד על והן לזה, הגּ וֹ רם והוּ א מכּ ּל ם, הּק ׁש ה כּ יס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חסרוֹ ן
הזּ ה, הצּ ער בּ ׁש ּל י יאמר אחד וכל ישׂ ראל, ושׂ וֹ נאי אוֹ יבי ידי על הארץ, בּ קצוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אבדוּ 
על וּ בלבּ וּ לים, וּ צערים צרוֹ ת גּ רמּת י וּ מה עשׂ יתי, מה אהה ויאמר מר, בּ קוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתודּ ה
צד בּ ׁש וּ ם הזּ את, בּ חכמה מּל למד כּ מוֹ ני, ואחרים עצמי וּ מנעּת י הם, בּ עבוֹ דת ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִקצּ וּ רי
ואחד אחד כּ ל הּט וֹ ב, בּ מניעת ואם בּ התקרבוּ ת ואם בּ חזּ וּ ק ואם בּ לּמ וּ ד אם הצּ דדים, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן
אחינוּ  לבבוֹ ת לעוֹ רר ּת קף וּ בכל חזק בּ כל וּ להתחזּ ק להתאּמ ץ לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  יּ כלת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַמה
ימיו בּ כל הם לעבוֹ דת לבּ וֹ  ויפנּ ה לאחת, אחת ׁש כּ תבנוּ , הדּ ברים בּ כל ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
על ויעזרנוּ  אקים, בּ צלם הּק רוּ י האדם נוֹ צר לכ כּ י האדמה, ּפ ני על חי אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ׁש נוֹ תיו,
הּמ בין האדם בּ לב יכּ נסוּ  הּל ב, מעמקי היּ וֹ צאים אּל וּ  ׁש דּ ברים חזקה, ותקותנוּ  ׁש מוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְכּ בוֹ ד
אמן, ישׂ ראל, עּמ וֹ  מעל אּפ וֹ  חרוֹ ן יסּל ק הם המים, מן כּ פוּ ל וּ שׂ כרוֹ  הכל, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עין

המרח"ו. עכ"ל

בּ ספרויׁש  ועסק לּמ וּ ד ידי על יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י לרוּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה לנוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
צרי וא מהגּ לוּ ת, בּ רחמים ׁש נּ צא הרׁש בּ "י, לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר

דּ  וכיּ דוּ ע עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [וא הרׁש "ש,נּס יוֹ ן ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב מוֹ רנוּ  המקבּ לים, ברי ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד ועוֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ על
זצ"ל, דּ רזי ׁש מוּ אל רבּ י הּמ קבּ ל הגה"צ דּ ברי ועוֹ ד הגּ אּל ה. ותבוֹ א הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
יאריכוּ  וּ בזה הּס וֹ "ד בּ תוֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים, בּ עץ יחזיק ימים, להארי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ הרוֹ צה

כּ ּמ הימיו, למעשׂ ה גּ ם הוה וכ נאמרה, זי"ע ּפ תי"ה יאוּ דה רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
למעלה ימים, לאריכוּ ת זכוּ  חיּ ים החפץ ּת למידי לּמ ה מוּ בן [ועּת ה ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
לׁש מע, אבה וא ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מעשׂ ה הּק דוֹ ׁש ]. זוֹ הר ׁש ּל ּמ דוֹ  בּ גלל ׁש נה, ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמּת ׁש עים
היה ׁש ּל בּ ם הּס פרדּ ים גּ דוֹ לי וכל ליצלן. רחמנא חי לכל חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה לאחר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְואכן

כּ סדרם. ּת מידים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי על מעלתם כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרחב

בּ אמירתׁש וֹ אלים:הרבּ ה להם דּ י אוֹ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד צריכים בּ חוּ רים האם ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
אליּ הוּ ? ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָּפ תח

זי"ע,ּת ׁש וּ בה: חיּ ים החפץ רבּ וֹ  בּ ׁש ם זצ"ל  ֹבּ לו ׁש מה רבּ י הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן ׁש עלאמר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
מעוֹ רר חיּ ים החפץ והיה מדרׁש , רבּ וֹ  כּ י הגבּ לה, ׁש וּ ם אין הזּ הר, ספר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִלּמ וּ ד
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לבחוּ רים ואפלּ וּ  ּפ רׁש ה, אוֹ תּה  ׁש ל הזּ הר את ׁש בּ ת כּ ל ׁש יּ למדוּ  ׁש מהלכלּ ם בּ ן יוֹ סף (ר' ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ

יוֹ סף) בּ נין הוֹ ספוֹ ת מוּ סר.מּפ וֹ ז'ין, כּ ספר זהר ללמד לׁש וֹ אליו, הוֹ רה זי"ע איׁש  החזוֹ ן ורבּ נוּ  . ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
איׁש , מעשׂ ה זצ"ל)וּ בּס פר איׁש  החזוֹ ן הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן מרן על ממוֹ :(עבדּ וֹ ת הזּ הרכּ תב לׁש וֹ ן ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌

חז"ל. מאמרי מכּ ל יוֹ תר מעוֹ רר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הּמ ׁש יח?ׁש וֹ אלים:אנׁש ים למען לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל אני מה ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הרוֹ עיםּת ׁש וּ בה: מא בּ על הגּ אוֹ ן סוֹ ד)כּ תב ער יעקב קהּל ת וז"ל:(בּ ספרוֹ  עסק, ידי על ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בב"א צדקינוּ  מׁש יח יבוֹ א הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת וסימןישׂ ראל בּ זוֹ ה"ק, כּ מבוֹ אר , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סמ"ךלדּ בר, – בּ מלּ וּ י מׁש יחסוֹ "ד ׁש אף בּ מכוּ ן, [566] יוֹ סף בּ ן מׁש יח = גּ י' דּ ל"ת ו"ו ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
על חוֹ בה וּ מכּ אן - עכּ "ל. דּ אוֹ רייתא, רזין ּל יּמ וּ ד זכוּ ת ידי על ויתקיים יחיה יוֹ סף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶבּ ן

האריז"ל, ׁש כּ תב כּ מוֹ  יוֹ סף, בּ ן מׁש יח ימוּ ת ׁש א הּת פילה מּל בד בּ ברכּ תהאדם לכוּ ן ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ימוּ ת ׁש א יוֹ סף בּ ן מׁש יח על להתּפ לּ ל עשׂ רה ׁש מוֹ נה בּ תפלּ ת ירוּ ׁש לים, גּ םוּ בנה , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

הּפ ייטן ׁש אמר וזהוּ  ח"ו. ימוּ ת ׁש א יוֹ סף בּ ן מׁש יח לזכוּ ת וּ לכוון זוֹ הר ללמוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמחיּ ב
הרׁש בּ "י) בּ ן אלעזר רבּ י הוּ א הנּ ביא(הּק ליר אליּ הוּ  ואמר ,"סוֹ ד למען נא "הוֹ ׁש ע בּ הוֹ ׁש ענוֹ ת, , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

פכ"ז) הּמ ׁש יח(בתנדא"ר בּ ביאת היא היׁש וּ עה כּ לוֹ מר עכ"ל, דּ וד, בּ ימוֹ ת אּל א יׁש ע אין ,ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
יהיה וזה דּ וד, סוֹ ד"בּ ן לוֹ מדים"למען ׁש אנוּ  בּ זכוּ ת הּק דוֹ ׁש ים., תוֹ רת היהסוֹ דוֹ ת וזה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש אמר הסּת ּל קוּ תוֹ , קוֹ דם הרׁש בּ "י בּ ּק ׁש ת וכוונת רצ"א:)רצוֹ נוֹ  ח"ג ללׁש וֹ ן(זוֹ הר בּ תרגּ וּ ם ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וא ּת מׁש י  ּׁש ל והנביעה ,מימ יתיבּ ׁש וּ  א זה, לכל זּ כית ׁש  הּפ ה הּפ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 

גּ םּת פסיק יתקיים וזה ּפ טירתוֹ , אחרי גּ ם הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת וּ לגּל וֹ ת לדבּ ר ׁש יּ מׁש י כּ לוֹ מר , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
שׂ פתוֹ תיו ויּ היוּ  רצוֹ נוֹ , נמּל א וכ הרׁש בּ "י, בּ תוֹ רת ונעסק ׁש נּ למד ידי על הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

בּ ל לגאלנוּ דּ וֹ בבוֹ ת מרוֹ מים, יוֹ ׁש ב לפני בּ עדינוּ , ויגן עלינוּ , טוֹ ב ימליץ וּ בכ הפסק. י ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌
בב"א. צדקינוּ  מׁש יח את לנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולׁש לוֹ ח
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וּ באוֹ ת ּת כוּ פוֹ ת צרוֹ ת כּ סדרן, ּת מידין רוֹ אוֹ ת ׁש עינינוּ  כּ מוֹ  ישׂ ראל, בּ ני לאחינוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָצרוֹ ת
מרדּ ה וזה רוֹ דה זה הארץ, כּ נפוֹ ת בּ ארבּ ע הנּ פוֹ צים ישׂ ראל בּ ני אחינוּ  ועל ודּ איעליו, , ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש  לעיל הּמ וּ בא מאמר וּ בזּ הנתקיּ ם וחרבּ א עניּ וּ תא גּ וֹ רם הזּ את החכמה לּמ וּ ד בּ מניעת ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
על הן ויחוּ ס יבין, וּ בלבבוֹ  יראה בּ עיניו, הם דּ בר את היּ רא האיׁש  כּ ן על אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְוכוּ '.
למינדּ ע כּ די ּת וֹ רה, בּ סתרי ׁש יּ למד הזּ ה לעוֹ לם בּ וֹ אּה  קדם ועוֹ מדת הנּ ׁש בּ עת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
בּ מניעת זה דּ בר על יענׁש וּ  ׁש א בּ ניו, נפׁש  על והן בּ גלגּ וּ ל, לחזר יצטר וא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלמריּה ,
כּ ל, וּ בחסר בּ רעב הּמ ּט לים והאמללים האביוֹ נים נפׁש וֹ ת על והן האמת, בּ חכמת ֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלּמ וּ דוֹ 
מיּ שׂ ראל, נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה אבּ וּ ד על והן לזה, הגּ וֹ רם והוּ א מכּ ּל ם, הּק ׁש ה כּ יס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חסרוֹ ן
הזּ ה, הצּ ער בּ ׁש ּל י יאמר אחד וכל ישׂ ראל, ושׂ וֹ נאי אוֹ יבי ידי על הארץ, בּ קצוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אבדוּ 
על וּ בלבּ וּ לים, וּ צערים צרוֹ ת גּ רמּת י וּ מה עשׂ יתי, מה אהה ויאמר מר, בּ קוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתודּ ה
צד בּ ׁש וּ ם הזּ את, בּ חכמה מּל למד כּ מוֹ ני, ואחרים עצמי וּ מנעּת י הם, בּ עבוֹ דת ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִקצּ וּ רי
ואחד אחד כּ ל הּט וֹ ב, בּ מניעת ואם בּ התקרבוּ ת ואם בּ חזּ וּ ק ואם בּ לּמ וּ ד אם הצּ דדים, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן
אחינוּ  לבבוֹ ת לעוֹ רר ּת קף וּ בכל חזק בּ כל וּ להתחזּ ק להתאּמ ץ לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  יּ כלת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַמה
ימיו בּ כל הם לעבוֹ דת לבּ וֹ  ויפנּ ה לאחת, אחת ׁש כּ תבנוּ , הדּ ברים בּ כל ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
על ויעזרנוּ  אקים, בּ צלם הּק רוּ י האדם נוֹ צר לכ כּ י האדמה, ּפ ני על חי אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ׁש נוֹ תיו,
הּמ בין האדם בּ לב יכּ נסוּ  הּל ב, מעמקי היּ וֹ צאים אּל וּ  ׁש דּ ברים חזקה, ותקותנוּ  ׁש מוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְכּ בוֹ ד
אמן, ישׂ ראל, עּמ וֹ  מעל אּפ וֹ  חרוֹ ן יסּל ק הם המים, מן כּ פוּ ל וּ שׂ כרוֹ  הכל, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עין

המרח"ו. עכ"ל

בּ ספרויׁש  ועסק לּמ וּ ד ידי על יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י לרוּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה לנוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
צרי וא מהגּ לוּ ת, בּ רחמים ׁש נּ צא הרׁש בּ "י, לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר

דּ  וכיּ דוּ ע עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [וא הרׁש "ש,נּס יוֹ ן ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב מוֹ רנוּ  המקבּ לים, ברי ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד ועוֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ על
זצ"ל, דּ רזי ׁש מוּ אל רבּ י הּמ קבּ ל הגה"צ דּ ברי ועוֹ ד הגּ אּל ה. ותבוֹ א הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
יאריכוּ  וּ בזה הּס וֹ "ד בּ תוֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים, בּ עץ יחזיק ימים, להארי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ הרוֹ צה

כּ ּמ הימיו, למעשׂ ה גּ ם הוה וכ נאמרה, זי"ע ּפ תי"ה יאוּ דה רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
למעלה ימים, לאריכוּ ת זכוּ  חיּ ים החפץ ּת למידי לּמ ה מוּ בן [ועּת ה ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
לׁש מע, אבה וא ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מעשׂ ה הּק דוֹ ׁש ]. זוֹ הר ׁש ּל ּמ דוֹ  בּ גלל ׁש נה, ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמּת ׁש עים
היה ׁש ּל בּ ם הּס פרדּ ים גּ דוֹ לי וכל ליצלן. רחמנא חי לכל חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה לאחר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְואכן

כּ סדרם. ּת מידים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי על מעלתם כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרחב

בּ אמירתׁש וֹ אלים:הרבּ ה להם דּ י אוֹ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד צריכים בּ חוּ רים האם ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
אליּ הוּ ? ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָּפ תח

זי"ע,ּת ׁש וּ בה: חיּ ים החפץ רבּ וֹ  בּ ׁש ם זצ"ל  ֹבּ לו ׁש מה רבּ י הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן ׁש עלאמר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
מעוֹ רר חיּ ים החפץ והיה מדרׁש , רבּ וֹ  כּ י הגבּ לה, ׁש וּ ם אין הזּ הר, ספר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִלּמ וּ ד



םלביז הר אִַַָ א  אות

ֵֶספר
לבים ִַַָזהר

הרת דלי ניח ועליו זי"ע יחאי ר  מע ר י האלקי מהנא י ח  אלקי ברי  לט ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹוהא 
 ילכ אר ר ה את  ידע  למע ,בי ל  ודר  מק מראה  בחינת   ניואחר ני רא איְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

. יע אר ְֲֲֲֶֶַַַוהע ה


ללע קדמה  ְְַָָָָָהבה 

האוא חב אדם אם א לּ א  עוֹ ד  
ּת ׁש וּ בה ליּה  [א]אק דּ ים  

בּ ּמ ה לאתקנא  למאריּה  לאהדרא 
דּ חב .


ללע קדמה  ְְָָָָָבה 

אמרהכּ ד אדם למברי בּ עא  
נ ׁש  בּ ר  אי ק ּמ יּה , ּת וֹ רה
ּת ידוּ ן ואנ ּת  יחטי וּ לבתר יתבּ רי,
יד עוֹ בדי יהוֹ ן א ּמ אי ליּה ,
למס בּ ל  ייכוּ ל לא  דּ הא למ גּ נא ,
בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר .דּ ינ

פ' זוהר 

(כ"ג בראשית

א'): עמוד 

פ' זוהר 

תולדות

(קל"ד:)

חוֹ טא,וא אדם אם אלּ א עוֹ ד , 
ּת ׁש וּ בה  לוֹ  מקדּ ים הרי 
חטא. בּ מה לתּק ן  לרבּ וֹ נ וֹ  לחזּ ר

אמרה כּ ׁש רצה אדם, לברא 
אם  לפניו : הּת וֹ רה 
יחטא   ּכ ואחר יבּ רא האדם
יהיוּ  לּמ ה אוֹ תוֹ , ּת ד וּ ן  ואּת ה
יוּ כל  לא  ׁש הרי לחנּ ם, ידי מעשׂ י

 דּ ינ את הּק דוֹ ׁש לסבּ ל לּה  אמר ? 

מעניא . ילקט  כ')וע רמז ב' רק  עני) רא ית , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ואחד להע ריאת  קד נברא  ברי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹבעה

ה מח ד ספר וע ה בה. מהרא ער) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ערהנה ) בעני למה , רפאה – בה  עני ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָ

17קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



םלביז הר אִַַָ א  אות

ֵֶספר
לבים ִַַָזהר

הרת דלי ניח ועליו זי"ע יחאי ר  מע ר י האלקי מהנא י ח  אלקי ברי  לט ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹוהא 
 ילכ אר ר ה את  ידע  למע ,בי ל  ודר  מק מראה  בחינת   ניואחר ני רא איְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

. יע אר ְֲֲֲֶֶַַַוהע ה


ללע קדמה  ְְַָָָָָהבה 

האוא חב אדם אם א לּ א  עוֹ ד  
ּת ׁש וּ בה ליּה  [א]אק דּ ים  

בּ ּמ ה לאתקנא  למאריּה  לאהדרא 
דּ חב .


ללע קדמה  ְְָָָָָבה 

אמרהכּ ד אדם למברי בּ עא  
נ ׁש  בּ ר  אי ק ּמ יּה , ּת וֹ רה
ּת ידוּ ן ואנ ּת  יחטי וּ לבתר יתבּ רי,
יד עוֹ בדי יהוֹ ן א ּמ אי ליּה ,
למס בּ ל  ייכוּ ל לא  דּ הא למ גּ נא ,
בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר .דּ ינ

פ' זוהר 

(כ"ג בראשית

א'): עמוד 

פ' זוהר 

תולדות

(קל"ד:)

חוֹ טא,וא אדם אם אלּ א עוֹ ד , 
ּת ׁש וּ בה  לוֹ  מקדּ ים הרי 
חטא. בּ מה לתּק ן  לרבּ וֹ נ וֹ  לחזּ ר

אמרה כּ ׁש רצה אדם, לברא 
אם  לפניו : הּת וֹ רה 
יחטא   ּכ ואחר יבּ רא האדם
יהיוּ  לּמ ה אוֹ תוֹ , ּת ד וּ ן  ואּת ה
יוּ כל  לא  ׁש הרי לחנּ ם, ידי מעשׂ י

 דּ ינ את הּק דוֹ ׁש לסבּ ל לּה  אמר ? 

מעניא . ילקט  כ')וע רמז ב' רק  עני) רא ית , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ואחד להע ריאת  קד נברא  ברי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹבעה

ה מח ד ספר וע ה בה. מהרא ער) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ערהנה ) בעני למה , רפאה – בה  עני ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָ



םלביז הר ג ִַַָ ד' אות

קרעין מאריּה , קּמ י דּ ייתוּ ב נׁש 
דּ עליּה . ּפ תקין


לתבה מיחד  י – ריה  ְְִִִַָָֻי

זּמ יןלבתר  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  
יוֹ מא נ ׁש , דבּ ר  ק ּמ יּה 

תב אי דתׁש וּ בה. יוֹ מא [ד]דכּפ וּ רי 
ּפ ּק יד  לא , ואי טב. מחטאוֹ י
דּ הא ווי, ּפ תקין. למחּת ם מלכּ א
מנּ יּה . לאסּת לּ קא  בּ עיא  ּת ׁש וּ בה


עונת  לח רא – ְְֲִֶֻסת

בּ תׁש וּ בהאי ולא[ה ]זכי , 
יא וּ ת, כּ דקא ׁש לימתא 

ויחי  פ' זוהר 

(ר "כ.)

ויחי  פ' זוהר 

(ר "כ.)

את  קוֹ רעים רבּ וֹ נ וֹ , לפני ׁש יּ ׁש וּ ב
ׁש עליו. ה ּפ תקים

הוּ א אחר  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש   ּכ 
את  האדם לפני  מזמין 
אם  ה ּת ׁש וּ בה . יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם
- לא אם ט וֹ ב. - מחטאיו ׁש ב
אוֹ י ּפ תקים. לח ּת ם ה ּמ ל מצוּ ה 
מּמ נּ וּ . להסּת לּ ק רוֹ צה הּת ׁש וּ בה כּ י

ׁש למה אם ולא בּ ת ׁש וּ בה זכה  
אוֹ תוֹ  עד  לוֹ  ּת וֹ לים - כּ רא וּ י

הדד . ל "ה נ)וע מצוה נר רק ליח ,(מת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

 נר וע נעילה. פילת  – הנה  כלית עניְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
כח )חי  כג, מכר(ו קרא י ל מע עני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

אלקי ית וע .תיהנ מעו בי בה לה (ער ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ני) לפעלי רק מכ ר  י ל  מע עני , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
מ ה  רת  וע .תיה נעו לכרת לא כג  (ו קרא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ה רי לב) וי לה הנה  רא בת עני ,ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
למה פארת  וע רי )מכ ר. י עדי ה ,(על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מנת על  היא רי ה י העו נת  מחילת  עניְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

מ ה וע .העלי בקת  אל  להתעת   כלְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
תרכג)אפרי סימ)לבב לערר יתא עני , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

נעילה . ְְִִִַָתפת
ו קראה. מעני  ילקט  תרנ"א)וע רמז כ "ג  ,(רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

 וע מ ל. י על  עונ ת לח רא עניְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
למה  עצרת)פארת למיני עדיה פי (על עני , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

  וע והאהבה. החד גל  ה בה   ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָער
תרע"גמ מ אל נת  ס ת עדיה חג )(חלק  עני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻ

ה דעה ספר וע בה. לבעלי הגנה  ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻה ת

םלביז הר ג 'ִַַָ אות ב

ּת ׁש וּ בה אתקינת הא עד [ב]הוּ א, 
עלמא . בראתי לא


לתבה זמ – בה ימי ְְְְֲִֵֶֶַָָע רת 

דּ ינאּת א  אתער כּ ד חזי, 
בּ רי דּ קוּ דׁש א בּ עלמא,
למידן דּ דינא כּ רסי על  יתיב ה וּ א 
לאתערא נׁש  בּ ר  בּ עי עלמא,

מחיּ וּ בא[ג]ּת ׁש וּ בה(בדינא) דּ ייתוּ ב , 
מחובוי ) יוֹ מא,(נ"א  הה וּ א  דּ הא  .

כּ לּ הוּ  וּ מׁש ּת כּ חי כּ תיבוּ , ּפ תקין
בּ ר  זכי אי כתיבין. הא  בּ אחמתא

ויחי  פ' זוהר 

ר "כ.) ד)

תׁש וּ בה  ּת ּק נ ּת י הנּ ה הוּ א:  ּבּ רו
העוֹ לם. את ׁש בּ ראתי טרם 

דּ יןבּ א  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר ראה, 
 ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם,
את  לד וּ ן דין כּ ּס א על יוֹ ׁש ב הוּ א 
[בדין ] לעוֹ רר אדם צרי העוֹ לם,
מהרׁש ע  ׁש יּ ׁש וּ ב ּת ׁש וּ בה 
יוֹ ם  אוֹ תוֹ  ׁש הרי  [מחטאיו ],
נמצאים  וכלּ ם ּפ תקים , נכּת בים 
אדם  זכה אם כּ ת וּ בים. בּ תיק

.ת פל נלהת ְְְְְִִֵַָהבה 
הלכ ת ב. ל טי ספר ג')וע הלכה  מילה ,(הלכ ת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ע ספר וע .ח חסד חינת בה עניְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ט ב א)העת  לפני) רת בה עני , ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

אלקי ית ספר  וע .י ה הבה מרת  (ער ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ער) אר עה ליראל.רק רק נ נה  בה עני , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ט ב   תר ספר ז"ל )ועי מקלניא  אברה ,(לר י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הד . רת י על ללע קדמה בה עניְְְְִִַַַָָָָָָ
מאר וע(ואתח על) רת אלמלא עני ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.מתק  ל הע היה  לא ְְִֵַַָָָָָֹה בה
מ מ אלג.    וע ריה י ערב עדימ (חלק ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

תרע "ד ) ערהנת נגד בה  ימי ערת עני ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
 אלקי ית וע .להע נברא  ה (ערמאמרת ְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ט"ו) רק ימי ה בה, ערת בה  עני , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
 ער לח קר  וע יתר . מקלת (סימבה  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ

בה ) ימי ע רת יני אד ק "ל, ל  חב עני , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המח ד וע .א ימי מעיו  לפ ער) ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הנה )  טארא לח הת ננה  ימי ערה  עני ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
סיקתא וע .ינ חי לפני מחטא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָלב

מ')ר תי נגד:(ר ה  בה ימי ע רת  עני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
תב  מ ת  ע נגד קר נת  ערה  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנגד
ה נה רא י ימי עה נגד וה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה ביא
נברא ה מאמרת  ערה  נגד רי ה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָל
 קיס ערה נגד הר ת ערת נגד לְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָהע
אמת פת וע ופר ת. זכר נת מלכת, ְְְְְֱִֵֶֶַַַָֻל 

תרמ "ב) נת הנה   רא  ברי)נה ה רא עני , ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹ
 דב יערת  וע ראית. מאמר  נינגד (חלק  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה ')  ר,"בה ה "ו נח – ה נה רא עני ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
 תלהי בה ימי לערת ה ח נמ מְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הב. בת  לקל   רי ְְְִֵַַַָָֻמכ



םלביז הר ג ִַַָ ד' אות

קרעין מאריּה , קּמ י דּ ייתוּ ב נׁש 
דּ עליּה . ּפ תקין


לתבה מיחד  י – ריה  ְְִִִַָָֻי

זּמ יןלבתר  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  
יוֹ מא נ ׁש , דבּ ר  ק ּמ יּה 

תב אי דתׁש וּ בה. יוֹ מא [ד]דכּפ וּ רי 
ּפ ּק יד  לא , ואי טב. מחטאוֹ י
דּ הא ווי, ּפ תקין. למחּת ם מלכּ א
מנּ יּה . לאסּת לּ קא  בּ עיא  ּת ׁש וּ בה


עונת  לח רא – ְְֲִֶֻסת

בּ תׁש וּ בהאי ולא[ה ]זכי , 
יא וּ ת, כּ דקא ׁש לימתא 

ויחי  פ' זוהר 

(ר "כ.)

ויחי  פ' זוהר 

(ר "כ.)

את  קוֹ רעים רבּ וֹ נ וֹ , לפני ׁש יּ ׁש וּ ב
ׁש עליו. ה ּפ תקים

הוּ א אחר  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש   ּכ 
את  האדם לפני  מזמין 
אם  ה ּת ׁש וּ בה . יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם
- לא אם ט וֹ ב. - מחטאיו ׁש ב
אוֹ י ּפ תקים. לח ּת ם ה ּמ ל מצוּ ה 
מּמ נּ וּ . להסּת לּ ק רוֹ צה הּת ׁש וּ בה כּ י

ׁש למה אם ולא בּ ת ׁש וּ בה זכה  
אוֹ תוֹ  עד  לוֹ  ּת וֹ לים - כּ רא וּ י

הדד . ל "ה נ)וע מצוה נר רק ליח ,(מת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

 נר וע נעילה. פילת  – הנה  כלית עניְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
כח )חי  כג, מכר(ו קרא י ל מע עני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

אלקי ית וע .תיהנ מעו בי בה לה (ער ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ני) לפעלי רק מכ ר  י ל  מע עני , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
מ ה  רת  וע .תיה נעו לכרת לא כג  (ו קרא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ה רי לב) וי לה הנה  רא בת עני ,ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
למה פארת  וע רי )מכ ר. י עדי ה ,(על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מנת על  היא רי ה י העו נת  מחילת  עניְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

מ ה וע .העלי בקת  אל  להתעת   כלְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
תרכג)אפרי סימ)לבב לערר יתא עני , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

נעילה . ְְִִִַָתפת
ו קראה. מעני  ילקט  תרנ"א)וע רמז כ "ג  ,(רק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

 וע מ ל. י על  עונ ת לח רא עניְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
למה  עצרת)פארת למיני עדיה פי (על עני , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

  וע והאהבה. החד גל  ה בה   ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָער
תרע"גמ מ אל נת  ס ת עדיה חג )(חלק  עני , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻ

ה דעה ספר וע בה. לבעלי הגנה  ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻה ת

םלביז הר ג 'ִַַָ אות ב

ּת ׁש וּ בה אתקינת הא עד [ב]הוּ א, 
עלמא . בראתי לא


לתבה זמ – בה ימי ְְְְֲִֵֶֶַָָע רת 

דּ ינאּת א  אתער כּ ד חזי, 
בּ רי דּ קוּ דׁש א בּ עלמא,
למידן דּ דינא כּ רסי על  יתיב ה וּ א 
לאתערא נׁש  בּ ר  בּ עי עלמא,

מחיּ וּ בא[ג]ּת ׁש וּ בה(בדינא) דּ ייתוּ ב , 
מחובוי ) יוֹ מא,(נ"א  הה וּ א  דּ הא  .

כּ לּ הוּ  וּ מׁש ּת כּ חי כּ תיבוּ , ּפ תקין
בּ ר  זכי אי כתיבין. הא  בּ אחמתא

ויחי  פ' זוהר 

ר "כ.) ד)

תׁש וּ בה  ּת ּק נ ּת י הנּ ה הוּ א:  ּבּ רו
העוֹ לם. את ׁש בּ ראתי טרם 

דּ יןבּ א  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר ראה, 
 ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם,
את  לד וּ ן דין כּ ּס א על יוֹ ׁש ב הוּ א 
[בדין ] לעוֹ רר אדם צרי העוֹ לם,
מהרׁש ע  ׁש יּ ׁש וּ ב ּת ׁש וּ בה 
יוֹ ם  אוֹ תוֹ  ׁש הרי  [מחטאיו ],
נמצאים  וכלּ ם ּפ תקים , נכּת בים 
אדם  זכה אם כּ ת וּ בים. בּ תיק

.ת פל נלהת ְְְְְִִֵַָהבה 
הלכ ת ב. ל טי ספר ג')וע הלכה  מילה ,(הלכ ת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ע ספר וע .ח חסד חינת בה עניְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ט ב א)העת  לפני) רת בה עני , ְְְְִִִַַַַָָָָֹ

אלקי ית ספר  וע .י ה הבה מרת  (ער ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ער) אר עה ליראל.רק רק נ נה  בה עני , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ט ב   תר ספר ז"ל )ועי מקלניא  אברה ,(לר י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הד . רת י על ללע קדמה בה עניְְְְִִַַַָָָָָָ
מאר וע(ואתח על) רת אלמלא עני ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.מתק  ל הע היה  לא ְְִֵַַָָָָָֹה בה
מ מ אלג.    וע ריה י ערב עדימ (חלק ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

תרע "ד ) ערהנת נגד בה  ימי ערת עני ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָ
 אלקי ית וע .להע נברא  ה (ערמאמרת ְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ט"ו) רק ימי ה בה, ערת בה  עני , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
 ער לח קר  וע יתר . מקלת (סימבה  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ

בה ) ימי ע רת יני אד ק "ל, ל  חב עני , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המח ד וע .א ימי מעיו  לפ ער) ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הנה )  טארא לח הת ננה  ימי ערה  עני ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
סיקתא וע .ינ חי לפני מחטא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָלב

מ')ר תי נגד:(ר ה  בה ימי ע רת  עני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
תב  מ ת  ע נגד קר נת  ערה  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנגד
ה נה רא י ימי עה נגד וה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה ביא
נברא ה מאמרת  ערה  נגד רי ה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָל
 קיס ערה נגד הר ת ערת נגד לְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָהע
אמת פת וע ופר ת. זכר נת מלכת, ְְְְְֱִֵֶֶַַַָֻל 

תרמ "ב) נת הנה   רא  ברי)נה ה רא עני , ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹ
 דב יערת  וע ראית. מאמר  נינגד (חלק  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה ')  ר,"בה ה "ו נח – ה נה רא עני ְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
 תלהי בה ימי לערת ה ח נמ מְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הב. בת  לקל   רי ְְְִֵַַַָָֻמכ



םלביז הר הִַַָ ז' אות 

בּ יּה . לאתלבּ ׁש א יוֹ מין מאינוּ ן
דכתיב, הוּ א קלט )הדא  (תהלים 

כּ לּ ם ספר ועל  עיני ראוּ  גּ למי
יוּ צרוּ  ימים יוּ צרוּ . ימים  יכּ תבוּ .
לא דּ הא בּ הם, אחד וא  ו דּ אי,
לאתלבּ ׁש א מנּ ייהוּ  חד א ׁש ּת אר
ועבד  אדם , דּ אׁש ּת דּ ל עד  בּ ה וּ .

הוּ א[ו ]ּת ׁש וּ בה בּ רי וק וּ דׁש א , 
מאנא ליּה  ועביד  ליּה , ק בּ יל 

מן(מאני) ולא  אחרנין, לבוּ ׁש א 
דכתיב, ה וּ א  הדא (בראשיתיוֹ מוֹ י. 

וּ לא ׁש ּת וֹ ג) לאדם אלהים ה' ו יּ עשׂ 
ויּ לבּ יׁש ם . עוֹ ר כּ תנוֹ ת


ה בה ל  חְֶַָָֹ

דּ כל  ּת ׁש וּ בה,... דּ עביד מאן  וישב פ' זוהר

(קפ"ה:)

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ וֹ . להתלבּ ׁש  ימים 
קלט ) ועל (תהלים עיני רא וּ  גּ למי

יצּ רוּ . ימים יכּ תבוּ  כּ לּ ם  ספר
בּ הם, אחד  ולא ו דּ אי . יצּ רוּ  ימים
להתלבּ ׁש  אחד נ ׁש אר לא ׁש הרי
ועשׂ ה  אדם ׁש הׁש ּת דּ ל עד  בּ וֹ ,
קבּ ל  הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  תׁש וּ בה ,
לבוּ ׁש  כּ לי לוֹ  ועשׂ ה  אוֹ ת וֹ 
זהוּ  ׁש לּ וֹ . ה יּ מים מן  ולא אחרים,

ג )ׁש כּ ת וּ ב ה'(בראשית ו יּ עשׂ  
כּ תנוֹ ת  וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם  אלהים

ויּ ל בּ ׁש ם. עוֹ ר

ׁש כּ ל  תׁש וּ בה ,... ׁש עוֹ שׂ ה  מי 

הלכ ת ו. לטי ז)וע הלכה  ת עני (הלכת , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
חטא מני  ה נה רא נברא הרא ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹאד
.אד חינת  לת תבה  זה  זמ  סקיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאנ

האר  מנרת רצא)וע אד (את  עני , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
 וע .י כי ז  אנ  י זאי  יצא  ְִִִִֵֵַַַַַָָָָהרא

ראית ר ה   יג)מדר סקה כב קי) ר ה  עני , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
 וע בה. ל   ח מהי הרא אד את  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלד

י ה ק')מדר לא(מזמר עיו מכ ה עני , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
דה ל"ה  וע .ח יר וע זב  מ דה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיצליח

כ "א) אר רה  רק  הנה   רא אד (מ כת  עני , ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
 וע .מיתת אחרי  הצחי   נ את  היג ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהרא

ביער ב')מכת חזר(י"ח הרא אד עני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
חכמה  ראית  וע נה . 130 (ערתבה  ְְְִִֵֵַַַָָָָָ

( רא רק עדהבה  התעה   הרא  אד עני , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
מי  ל  ,בת ונתקלה   בר מי פ ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָע ה 
, יה ל ינמ נ ל  ועזב  עיו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹדע 
עמד בה ל  כח הרא אד ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹה יר 

.' וכ הת   לי יר  מזמר ְְְְִִַַַָָואמר

םלביז הר ו'ִַַָ אות ד 

בּ תראה יוֹ מא  ההוּ א עד ליּה  ּת ליין
ואי לחג. ּת מינאה דּ הוּ א דּ עצרת,
לקּמ י ׁש לימתא ּת ׁש וּ בה  עבד
זכי, לא  ואי אתקרעוּ . מאריּה ,
מלכּ א, מבּ י נפקין ּפ תקין אינוּ ן
ודינא דּ סנטירא , בּ ידוֹ י ואתמ ּס רן
תוּ  מהדּ רן לא וּ פתקין מתעביד,

מלכּ א . לבי


הרא אד ְִֵָָָחטא

לברכה נזכר האר"י תב מה  ינק הא  מאמר  להבי מל)כדי מק הרא(מבא  אד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ריאה ע למת  מח מלי   הי  נמה רח  פ ה לבי  אציל ת, נמה  רח נפ  ל  הי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָברא 
חמלי  יב וה עאה, זיהרא נקראי ה והרח המה מ קנס כחטא ע ה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיצירה
לב הא ר ד ה ועה ,לב פ ה  ונארה  , נג קלת   לקח עה  יצירה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹריאה 
היה מאיר רי ל  רת ת  לכ א', א ר  התנ ת היה וזה  האר עד   את הבב מח מל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלנפ
אחר לב ע ד ה א  ר  דה  ל עה  ואחר הה , הח מל  ביל א' א ר  תנת  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָתב 

ע '. ע'ר תנת  רה  נקרא והא נג ְְְְְִִִַַַָָָֹמל ת

מאיּת נינן דּ מתניתין, בּ רזא 
ג)דכתיב , ויּ דעוּ (בראשית  

ידעי ידיעה הם, ערוּ ּמ ים כּ י
דּ יקר , לבוּ ׁש א  דּ הה וּ א  מ ּמ ׁש .
גּ רע י וֹ מין, מאינוּ ן דּ אתעביד 
יוֹ מא אׁש ּת אר ולא מ נּ ייהוּ ,

ויחי  פ' זוהר 

(רכ"ד.)

ׁש הוּ א  עצרת , ׁש ל  אחרוֹ ן  י וֹ ם
תׁש וּ בה  עשׂ ה אם לחג . ׁש מיני
נקרעים. - רבּ וֹ נ וֹ  לפני  ׁש למה 
ּפ תקים  א וֹ תם  - זוֹ כה לא ואם 
ונמסרים  ה ּמ ל מבּ ית י וֹ צאים
נעשׂ ה, והדּ ין הדּ ין , מלא בּ ידי 
עוֹ ד  חוֹ זרים לא  יוֹ תר וּ פתקים

. הּמ ל לבית 

מה ׁש נינוּ  הּמ ׁש נה, בּ ס וֹ ד 
ג )כּ ת וּ ב (בראשית  

ידיעה  - הם  עירּמ ם כּ י  ו יּ דעוּ 
ׁש ל  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ידעוּ , מּמ ׁש 
נגרע  ימים מאוֹ תם  ׁש נּ עשׂ ה כּ בוֹ ד 
מא וֹ תם  י וֹ ם נׁש אר ולא מהם ,

ביעי) חד),רק   ח  מתחילי סת  עני , סנגריו !ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻ – קטרגיו  ע אריו בעניְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ



םלביז הר הִַַָ ז' אות 

בּ יּה . לאתלבּ ׁש א יוֹ מין מאינוּ ן
דכתיב, הוּ א קלט )הדא  (תהלים 

כּ לּ ם ספר ועל  עיני ראוּ  גּ למי
יוּ צרוּ  ימים יוּ צרוּ . ימים  יכּ תבוּ .
לא דּ הא בּ הם, אחד וא  ו דּ אי,
לאתלבּ ׁש א מנּ ייהוּ  חד א ׁש ּת אר
ועבד  אדם , דּ אׁש ּת דּ ל עד  בּ ה וּ .

הוּ א[ו ]ּת ׁש וּ בה בּ רי וק וּ דׁש א , 
מאנא ליּה  ועביד  ליּה , ק בּ יל 

מן(מאני) ולא  אחרנין, לבוּ ׁש א 
דכתיב, ה וּ א  הדא (בראשיתיוֹ מוֹ י. 

וּ לא ׁש ּת וֹ ג) לאדם אלהים ה' ו יּ עשׂ 
ויּ לבּ יׁש ם . עוֹ ר כּ תנוֹ ת


ה בה ל  חְֶַָָֹ

דּ כל  ּת ׁש וּ בה,... דּ עביד מאן  וישב פ' זוהר

(קפ"ה:)

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ וֹ . להתלבּ ׁש  ימים 
קלט ) ועל (תהלים עיני רא וּ  גּ למי

יצּ רוּ . ימים יכּ תבוּ  כּ לּ ם  ספר
בּ הם, אחד  ולא ו דּ אי . יצּ רוּ  ימים
להתלבּ ׁש  אחד נ ׁש אר לא ׁש הרי
ועשׂ ה  אדם ׁש הׁש ּת דּ ל עד  בּ וֹ ,
קבּ ל  הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  תׁש וּ בה ,
לבוּ ׁש  כּ לי לוֹ  ועשׂ ה  אוֹ ת וֹ 
זהוּ  ׁש לּ וֹ . ה יּ מים מן  ולא אחרים,

ג )ׁש כּ ת וּ ב ה'(בראשית ו יּ עשׂ  
כּ תנוֹ ת  וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם  אלהים

ויּ ל בּ ׁש ם. עוֹ ר

ׁש כּ ל  תׁש וּ בה ,... ׁש עוֹ שׂ ה  מי 

הלכ ת ו. לטי ז)וע הלכה  ת עני (הלכת , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
חטא מני  ה נה רא נברא הרא ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹאד
.אד חינת  לת תבה  זה  זמ  סקיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאנ

האר  מנרת רצא)וע אד (את  עני , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
 וע .י כי ז  אנ  י זאי  יצא  ְִִִִֵֵַַַַַָָָָהרא

ראית ר ה   יג)מדר סקה כב קי) ר ה  עני , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
 וע בה. ל   ח מהי הרא אד את  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלד

י ה ק')מדר לא(מזמר עיו מכ ה עני , ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ
דה ל"ה  וע .ח יר וע זב  מ דה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָיצליח

כ "א) אר רה  רק  הנה   רא אד (מ כת  עני , ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
 וע .מיתת אחרי  הצחי   נ את  היג ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהרא

ביער ב')מכת חזר(י"ח הרא אד עני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
חכמה  ראית  וע נה . 130 (ערתבה  ְְְִִֵֵַַַָָָָָ

( רא רק עדהבה  התעה   הרא  אד עני , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
מי  ל  ,בת ונתקלה   בר מי פ ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָע ה 
, יה ל ינמ נ ל  ועזב  עיו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹדע 
עמד בה ל  כח הרא אד ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹה יר 

.' וכ הת   לי יר  מזמר ְְְְִִַַַָָואמר

םלביז הר ו'ִַַָ אות ד 

בּ תראה יוֹ מא  ההוּ א עד ליּה  ּת ליין
ואי לחג. ּת מינאה דּ הוּ א דּ עצרת,
לקּמ י ׁש לימתא ּת ׁש וּ בה  עבד
זכי, לא  ואי אתקרעוּ . מאריּה ,
מלכּ א, מבּ י נפקין ּפ תקין אינוּ ן
ודינא דּ סנטירא , בּ ידוֹ י ואתמ ּס רן
תוּ  מהדּ רן לא וּ פתקין מתעביד,

מלכּ א . לבי


הרא אד ְִֵָָָחטא

לברכה נזכר האר"י תב מה  ינק הא  מאמר  להבי מל)כדי מק הרא(מבא  אד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ריאה ע למת  מח מלי   הי  נמה רח  פ ה לבי  אציל ת, נמה  רח נפ  ל  הי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָברא 
חמלי  יב וה עאה, זיהרא נקראי ה והרח המה מ קנס כחטא ע ה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיצירה
לב הא ר ד ה ועה ,לב פ ה  ונארה  , נג קלת   לקח עה  יצירה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹריאה 
היה מאיר רי ל  רת ת  לכ א', א ר  התנ ת היה וזה  האר עד   את הבב מח מל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלנפ
אחר לב ע ד ה א  ר  דה  ל עה  ואחר הה , הח מל  ביל א' א ר  תנת  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָתב 

ע '. ע'ר תנת  רה  נקרא והא נג ְְְְְִִִַַַָָָֹמל ת

מאיּת נינן דּ מתניתין, בּ רזא 
ג)דכתיב , ויּ דעוּ (בראשית  

ידעי ידיעה הם, ערוּ ּמ ים כּ י
דּ יקר , לבוּ ׁש א  דּ הה וּ א  מ ּמ ׁש .
גּ רע י וֹ מין, מאינוּ ן דּ אתעביד 
יוֹ מא אׁש ּת אר ולא מ נּ ייהוּ ,

ויחי  פ' זוהר 

(רכ"ד.)

ׁש הוּ א  עצרת , ׁש ל  אחרוֹ ן  י וֹ ם
תׁש וּ בה  עשׂ ה אם לחג . ׁש מיני
נקרעים. - רבּ וֹ נ וֹ  לפני  ׁש למה 
ּפ תקים  א וֹ תם  - זוֹ כה לא ואם 
ונמסרים  ה ּמ ל מבּ ית י וֹ צאים
נעשׂ ה, והדּ ין הדּ ין , מלא בּ ידי 
עוֹ ד  חוֹ זרים לא  יוֹ תר וּ פתקים

. הּמ ל לבית 

מה ׁש נינוּ  הּמ ׁש נה, בּ ס וֹ ד 
ג )כּ ת וּ ב (בראשית  

ידיעה  - הם  עירּמ ם כּ י  ו יּ דעוּ 
ׁש ל  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ידעוּ , מּמ ׁש 
נגרע  ימים מאוֹ תם  ׁש נּ עשׂ ה כּ בוֹ ד 
מא וֹ תם  י וֹ ם נׁש אר ולא מהם ,

ביעי) חד),רק   ח  מתחילי סת  עני , סנגריו !ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻ – קטרגיו  ע אריו בעניְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ



םלביז הר זִַַָ ח' אות 


בה ל  חְֶָָֹ

בּ עלמאּת נינן, מ לּ ה לית 
קּמ י דּ ק יּ ימא 

בּ רי[ח]ּת ׁש וּ בה ק וּ דׁש א  וּ לכלּ א , 
ּת ב ואי ודּ אי. מקבּ ל ה וּ א 
לקבליּה  אזדּ מן הא  בּ תיוּ בּת א
מה דּ פגים גּ ב על ואף חיּ ים , ארח
וכלּ א אתּת ּק ן, כּ לּ א דּ פגים,
אפילּ וּ  דּ הא  תּק וּ ניּה , על אתהדּ ר

א וֹ מאה , בּ יּה  דּ אית (קמי בּ מה 
צבאות  יי' כי ביה  קרי הוא  בריך קודשא

כד  ותו סתימא. רזא  איהו  דא יפר ומי יעץ

אומי  לא אומאה אומי הוא  בריך קודשא

לית  דהא  תיובתא  יעביד  לא  אם אלא 

כלא ועל  תיובתא  קמי דקיימא פתגמא 

תיובתא עבדין כד הוא בריך קודשא  מכפר 

פ' זוהר 

משפטי

קו .) ד)

ׁש עוֹ מד ׁש נינוּ , בּ עוֹ לם דּ בר אין 
וּ לכל  ּת ׁש וּ בה , לפני

הוּ א  ּבּ רו מקבּ ל (הוּ א)הּק ד וֹ ׁש  
הרי בּ תׁש וּ בה ׁש ב ואם ו דּ אי .
על  ואף חיּ ים,  דּ ר כּ נג דּ וֹ  נז דּ ּמ ן 
נתקן ה כּ ל ּפ גם מה ׁש ּפ גם ּפ י 
ׁש הרי ּת ּק וּ נ וֹ , על ח וֹ זר  והכּ ל
ׁש בוּ עה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מה אפילוּ 
כּ י בּ וֹ  ק וֹ רא הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  (לפני

ס וֹ ד  הוּ א זה יפר וּ מי יעץ  צבקוֹ ת ה'

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אׁש ר  ועוֹ ד סתוּ ם.

לא  אם אלּ א נׁש בּ ע  לא ׁש ב וּ עה, נׁש בּ ע 

ׁש עוֹ מד  דּ בר אין ׁש הרי ּת ׁש וּ בה, יע שׂ ה

הּק דוֹ ׁש  מכּפ ר ה כּ ל ועל ּת ׁש וּ בה, לפני 

ּת ׁש וּ בה  עוֹ שׂ ים כּ אׁש ר  הוּ א,  ּבּ רו

  י ל בה ,עי הר בה  מחט , ל  דחְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
  מעילה  בה ה אלה את מביאה ְְְִִֶֶַַָָָָָאחד
על  עלה  הא ר ד ה מ ת ער ְְִִֵֶַַַָָָלכפר

מע ני  ילקט  וע .וד ר  י"ד מת רק (הע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

תקל"ב)  רמז על  בה  ל ח דל עני , ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
הרמ "ע תבי וע .אלקי ה ' עד יראל  ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹבה 

אנעו)מ סימ קיטה מאה  ל (מאמר ח עני , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
דה ל"ה  וע ה ר ת. ל  ס עד ְְְִֵַַַַַָָָָה בה

בה  הלכ ת  ימא כל (צ )מ כת מי אי עני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

 א מ עת בה ל ח  היכ עד ְְִֵֶַַַַַַָָָֹלהיג
צ יק רי  וע . עי ח )ל א ת  ו עני) ר ת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

.יה ל   ינ מ ל  – לה' להדת ְִִִִֵֶֶַָֹטב 
ה ארח . מנרת  רפד:)וע את חמיי עני) רק , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

. ואית י אית בה , ל ח דלה  ְְְִִִֶַַָָָָָֹה 
הדעה  ספר בה )וע ל ח ליי ,(רק  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ל   ח על  ה דעה ספר על  ל ֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמאמר
מעלת חכמי  אמר מה בעני ְְְְְֲֲִִַַַָָָָבה 

ְַָה בה .

םלביז הר ז'ִַַָ אות  ו

ליּה  ק יּ ים הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דאתי . וּ בעלמא דין בּ עלמא 

דּ הא  ההוּ א... ואתקין ּת ב, אי 
בּ חיּ יוֹ י, דּ פגים אתר 
קדּ יׁש א, מלכּ א  קמי אתקבּ ל
ּת ּק וּ נוֹ י על ליּה  ואתקין ליּה , נטיל 
ּת ׁש וּ בה, בּ על אקרי ודא לבתר.
אתר , דּ ההוּ א מוֹ תביּה , ירית דּ הא 
ואתקין ונפיק, דּ נגיד נהר דּ הה וּ א 
בּ קדמיתא . דּ הוה  מּמ ה גּ רמיּה 
על  ליה ואתקין דפגים אתר ההוא (ס "א

קדישא  מלכא קמי  אתקבל בחיוי תיקונוי

תשובה בעל אקרי ודא לבתר ליה ונטיל

בקדמיתא ) דהוה ממה גרמיה  אתקין דהא 

הא בּ תיוּ בּת א , ותב דּ אתּת ּק ן כּ יון
מלּ ה דּ לית תּק וּ ניּה . על  סליק 
בּ עלמא, מפתחא ולית בּ עלמא,
דּ תב ההוּ א ּת בר דּ לא

.[ז]בּ תיוּ בּת א 

פ' זוהר 

משפטי

ק"ו .)  ד)

בּ עוֹ לם  אוֹ ת וֹ  מקיּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ה בּ א . וּ בעוֹ לם  ה זּ ה 

אוֹ תוֹ ׁש הרי... ותּק ן ׁש ב אם 
בּ חיּ יו, ׁש ּפ גם  מקוֹ ם 
הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  מתקבּ ל 
על  א וֹ תוֹ  וּ מתּק ן אוֹ ת וֹ  ולוֹ קח
בּ על  נקרא וזה , ּכ אחר ּת ּק וּ ניו
ׁש ל  מ וֹ ׁש בוֹ  יוֹ ר ׁש  ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה ,
נהר  א וֹ תוֹ  ׁש ל מקוֹ ם אוֹ ת וֹ 
עצמוֹ  וּ מתּק ן ויוֹ צא,  ׁש נּ מׁש

בּ רא ׁש וֹ נה  היה אוֹ תוֹ מ ּמ ה (ס"א  
ּת ּק וּ ניו  על אוֹ תוֹ  וּ מתּק ן ׁש ּפ גם  מקוֹ ם

הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני מתק בּ ל בּ חיּ יו,

בּ על  נקרא  וזה , ּכ אחר לוֹ  ולוֹ קח 

ׁש היה  מ ּמ ה עצמוֹ  ּת ּק ן ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה,

ו ׁש ב בּ ראׁש וֹ נה) ׁש ּת ּק ן  כּ יון . 
ּת ּק וּ נ וֹ , על  עלה  הרי  בּ תׁש וּ בה ,
ּפ תח  ואין בּ ע וֹ לם דּ בר ׁש אין 
ׁש ב  א וֹ תוֹ  ׁש וֹ בר  ׁש לּ א בּ עוֹ לם 

מדבש )בּ ת ׁש וּ בה. (מתוק 

רהז. מדר  בה וע עני ה ס ק  י רה (ו קרא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(יר ר ה מדר  וע מחצה. עתה תפה הל את ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעתה 

ה ) סקה ח  רה יריחה דל  עני ל  ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
 וע הבעה . מב לת  הזרה בלת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָבה 
קרת הבה  עני רה  האל דבי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָא

צער מל  מלת , ליח מראת  ,אד לבני תריְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
עבר ת  כ י  ואפיל , יה ל ינמ ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹממלטת
סיקתא וע ה בה. מ עילה הבד א ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָעד 

הנא יב)רב  את כד ח)סקא  מ הבה עני ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
תח רק נדרת תבה  רב למרחק ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָה קלע



םלביז הר זִַַָ ח' אות 


בה ל  חְֶָָֹ

בּ עלמאּת נינן, מ לּ ה לית 
קּמ י דּ ק יּ ימא 

בּ רי[ח]ּת ׁש וּ בה ק וּ דׁש א  וּ לכלּ א , 
ּת ב ואי ודּ אי. מקבּ ל ה וּ א 
לקבליּה  אזדּ מן הא  בּ תיוּ בּת א
מה דּ פגים גּ ב על ואף חיּ ים , ארח
וכלּ א אתּת ּק ן, כּ לּ א דּ פגים,
אפילּ וּ  דּ הא  תּק וּ ניּה , על אתהדּ ר

א וֹ מאה , בּ יּה  דּ אית (קמי בּ מה 
צבאות  יי' כי ביה  קרי הוא  בריך קודשא

כד  ותו סתימא. רזא  איהו  דא יפר ומי יעץ

אומי  לא אומאה אומי הוא  בריך קודשא

לית  דהא  תיובתא  יעביד  לא  אם אלא 

כלא ועל  תיובתא  קמי דקיימא פתגמא 

תיובתא עבדין כד הוא בריך קודשא  מכפר 

פ' זוהר 

משפטי

קו .) ד)

ׁש עוֹ מד ׁש נינוּ , בּ עוֹ לם דּ בר אין 
וּ לכל  ּת ׁש וּ בה , לפני

הוּ א  ּבּ רו מקבּ ל (הוּ א)הּק ד וֹ ׁש  
הרי בּ תׁש וּ בה ׁש ב ואם ו דּ אי .
על  ואף חיּ ים,  דּ ר כּ נג דּ וֹ  נז דּ ּמ ן 
נתקן ה כּ ל ּפ גם מה ׁש ּפ גם ּפ י 
ׁש הרי ּת ּק וּ נ וֹ , על ח וֹ זר  והכּ ל
ׁש בוּ עה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מה אפילוּ 
כּ י בּ וֹ  ק וֹ רא הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  (לפני

ס וֹ ד  הוּ א זה יפר וּ מי יעץ  צבקוֹ ת ה'

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ אׁש ר  ועוֹ ד סתוּ ם.

לא  אם אלּ א נׁש בּ ע  לא ׁש ב וּ עה, נׁש בּ ע 

ׁש עוֹ מד  דּ בר אין ׁש הרי ּת ׁש וּ בה, יע שׂ ה

הּק דוֹ ׁש  מכּפ ר ה כּ ל ועל ּת ׁש וּ בה, לפני 

ּת ׁש וּ בה  עוֹ שׂ ים כּ אׁש ר  הוּ א,  ּבּ רו

  י ל בה ,עי הר בה  מחט , ל  דחְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
  מעילה  בה ה אלה את מביאה ְְְִִֶֶַַָָָָָאחד
על  עלה  הא ר ד ה מ ת ער ְְִִֵֶַַַָָָלכפר

מע ני  ילקט  וע .וד ר  י"ד מת רק (הע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

תקל"ב)  רמז על  בה  ל ח דל עני , ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
הרמ "ע תבי וע .אלקי ה ' עד יראל  ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹבה 

אנעו)מ סימ קיטה מאה  ל (מאמר ח עני , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
דה ל"ה  וע ה ר ת. ל  ס עד ְְְִֵַַַַַָָָָה בה

בה  הלכ ת  ימא כל (צ )מ כת מי אי עני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

 א מ עת בה ל ח  היכ עד ְְִֵֶַַַַַַָָָֹלהיג
צ יק רי  וע . עי ח )ל א ת  ו עני) ר ת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

.יה ל   ינ מ ל  – לה' להדת ְִִִִֵֶֶַָֹטב 
ה ארח . מנרת  רפד:)וע את חמיי עני) רק , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

. ואית י אית בה , ל ח דלה  ְְְִִִֶַַָָָָָֹה 
הדעה  ספר בה )וע ל ח ליי ,(רק  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ל   ח על  ה דעה ספר על  ל ֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמאמר
מעלת חכמי  אמר מה בעני ְְְְְֲֲִִַַַָָָָבה 

ְַָה בה .

םלביז הר ז'ִַַָ אות  ו

ליּה  ק יּ ים הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
דאתי . וּ בעלמא דין בּ עלמא 

דּ הא  ההוּ א... ואתקין ּת ב, אי 
בּ חיּ יוֹ י, דּ פגים אתר 
קדּ יׁש א, מלכּ א  קמי אתקבּ ל
ּת ּק וּ נוֹ י על ליּה  ואתקין ליּה , נטיל 
ּת ׁש וּ בה, בּ על אקרי ודא לבתר.
אתר , דּ ההוּ א מוֹ תביּה , ירית דּ הא 
ואתקין ונפיק, דּ נגיד נהר דּ הה וּ א 
בּ קדמיתא . דּ הוה  מּמ ה גּ רמיּה 
על  ליה ואתקין דפגים אתר ההוא (ס "א

קדישא  מלכא קמי  אתקבל בחיוי תיקונוי

תשובה בעל אקרי ודא לבתר ליה ונטיל

בקדמיתא ) דהוה ממה גרמיה  אתקין דהא 

הא בּ תיוּ בּת א , ותב דּ אתּת ּק ן כּ יון
מלּ ה דּ לית תּק וּ ניּה . על  סליק 
בּ עלמא, מפתחא ולית בּ עלמא,
דּ תב ההוּ א ּת בר דּ לא

.[ז]בּ תיוּ בּת א 

פ' זוהר 

משפטי

ק"ו .)  ד)

בּ עוֹ לם  אוֹ ת וֹ  מקיּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ה בּ א . וּ בעוֹ לם  ה זּ ה 

אוֹ תוֹ ׁש הרי... ותּק ן ׁש ב אם 
בּ חיּ יו, ׁש ּפ גם  מקוֹ ם 
הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  מתקבּ ל 
על  א וֹ תוֹ  וּ מתּק ן אוֹ ת וֹ  ולוֹ קח
בּ על  נקרא וזה , ּכ אחר ּת ּק וּ ניו
ׁש ל  מ וֹ ׁש בוֹ  יוֹ ר ׁש  ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה ,
נהר  א וֹ תוֹ  ׁש ל מקוֹ ם אוֹ ת וֹ 
עצמוֹ  וּ מתּק ן ויוֹ צא,  ׁש נּ מׁש

בּ רא ׁש וֹ נה  היה אוֹ תוֹ מ ּמ ה (ס"א  
ּת ּק וּ ניו  על אוֹ תוֹ  וּ מתּק ן ׁש ּפ גם  מקוֹ ם

הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל לפני מתק בּ ל בּ חיּ יו,

בּ על  נקרא  וזה , ּכ אחר לוֹ  ולוֹ קח 

ׁש היה  מ ּמ ה עצמוֹ  ּת ּק ן ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה,

ו ׁש ב בּ ראׁש וֹ נה) ׁש ּת ּק ן  כּ יון . 
ּת ּק וּ נ וֹ , על  עלה  הרי  בּ תׁש וּ בה ,
ּפ תח  ואין בּ ע וֹ לם דּ בר ׁש אין 
ׁש ב  א וֹ תוֹ  ׁש וֹ בר  ׁש לּ א בּ עוֹ לם 

מדבש )בּ ת ׁש וּ בה. (מתוק 

רהז. מדר  בה וע עני ה ס ק  י רה (ו קרא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(יר ר ה מדר  וע מחצה. עתה תפה הל את ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעתה 

ה ) סקה ח  רה יריחה דל  עני ל  ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
 וע הבעה . מב לת  הזרה בלת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָבה 
קרת הבה  עני רה  האל דבי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָא

צער מל  מלת , ליח מראת  ,אד לבני תריְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
עבר ת  כ י  ואפיל , יה ל ינמ ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹממלטת
סיקתא וע ה בה. מ עילה הבד א ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָעד 

הנא יב)רב  את כד ח)סקא  מ הבה עני ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
תח רק נדרת תבה  רב למרחק ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָה קלע



םלביז הר טִַַָ ט' אות

יּת יר , ח יּ יבא דּ איהוּ  דּ אפילּ וּ 
ולא  ּת ׁש וּ בה , ר"כ והרהר (ויקרא  

וּ מית,ע"ב ) ּת ׁש וּ בה , למעבּ ד יכיל
עד  עוֹ נ ׁש א, מקבּ ל בּ ודּ אי, האי
ההוּ א לבתר  ּת ׁש וּ בה. בּ לא דּ אזיל 
לא ּת ׁש וּ בה , למעבּ ד  דּ ׁש וּ י רעוּ תא
עלּ אה, מלכּ א מּק ּמ י אעדּ יאת
לההוּ א אתקין הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א 
דּ ׁש אוֹ ל , בּ מדוֹ רא דּ וּ כּת א , ח יּ יבא
דּ הא ּת ׁש וּ בה. מצפצפא ותּמ ן
ק וּ דׁש א מּק ּמ י נחית רעוּ תא  ההוּ א 

גּ זּ יזין כּ ל ותבר ה וּ א , ס"אבּ רי) 
טבא רעותא  ההוא עונשיה דקביל לבתר 

סלקא תשובה  למעבד חייבא  ההוא דשוי

עד  מתמן אעדיאת ולא  עילאה  מלכא קמי 

חייבא לההוא אתקין הוא בריך  דקודשא 

ריעותא ההוא וכדין שאול  במדורת דוכתא

כל ותברת הוא בריך קודשא  מקמי נחתא 

וּ מטיגזיזין ) גּ יהנּ ם, מדוֹ רי דּ תרעי
ּת ּמ ן, חיּ יבא דּ ההוּ א אתר  להה וּ א 
ההוּ א ליּה  ואּת ער בּ יּה , וּ בטׁש 
וּ כדין כּ מלּ קדּ מין. רעוּ תא

ע"ב )מצפצפא  ק"נ  ההיא(דף 
מדוֹ רא מ גּ וֹ  לס לּ קא נׁש מתא,

דּ ׁש אוֹ ל.

רׁש ע  הוּ א ׁש האדם  ׁש אפילוּ 
יכוֹ ל  ולא ּת ׁש וּ בה והרהר בּ י וֹ תר,
בּ ו דּ אי זה וּ מת. ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת 
בּ לי ׁש הל על עוֹ נ ׁש  מקבּ ל
רצוֹ ן אוֹ ת וֹ   ּכ ואחר ּת ׁש וּ בה ,
סר  לא  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת ׁש ם
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  עלי וֹ ן , מל מלּ פני 
מקוֹ ם  רׁש ע לאוֹ ת וֹ  מתקין הוּ א 

צפה ו ׁש ם האוֹ ל (ס"א בּ מדוֹ ר  
רצוֹ ןצוֹ עקת) א וֹ תוֹ  ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה . 

הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מלּ פני י וֹ רד
קׁש וֹ ת חתיכוֹ ת כּ ל (ס"א וׁש וֹ בר 

טוֹ ב רצוֹ ן אוֹ ת וֹ  עוֹ נׁש וֹ , ׁש ּק בּ ל לאחר 

ע וֹ לה  ּת ׁש וּ בה, לע שׂ וֹ ת רׁש ע א וֹ תוֹ  ׁש ם

עד  מם, סר ולא  עליוֹ ן , מל לפני 

רׁש ע לאוֹ ת וֹ  מתקין  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 

רצוֹ ן  אוֹ תוֹ  ואז ׁש א וֹ ל, בּ מדוּ רת מקוֹ ם

וׁש וֹ בר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני  יוֹ רד

קׁש וֹ ת) חתיכוֹ ת מדוֹ ריכּ ל ׁש ערי ׁש ל 
מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ  וּ מ גּ יע גּ יהנּ ם ,
בּ וֹ  וּ מכּ ה ׁש ם. רׁש ע ׁש אוֹ ת וֹ 
כּ מּק דם. רצוֹ ן א וֹ תוֹ  לוֹ  ונתעוֹ רר 

צפה צוֹ עקת)ואז א וֹ תּה (פ"א  
מדוֹ ר   ֹמּת ו לעל וֹ ת נ ׁש מה 

האוֹ ל.

םלביז הר ט'ִַַָ אות ח 

הוּ אשלימתא) בּ רי קוּ דׁש א 
דּ כ ּת יב, כב )מקבּ ל, אני(ירמיה  חי 

וג וֹ ' כּ ניה וּ  יהיה אם  כּ י יי' נאם
כב )וּ כתיב האיׁש (ירמיה  את כּ תבוּ  

דּ תב וּ בתר וגוֹ '. ערירי ה זּ ה
כּ תיב, ג)בּ תיוּ ב ּת א א  הימים  (דברי 

מ כּ אן וג וֹ ', בּ נוֹ  אסיר יכניה וּ בני
גּ זרין כּ ּמ ה  מ ּת בּ ר  דּ תׁש וּ בה

דּ  ׁש לׁש לאין וכּמ ה  פרזלא,ודינין, 
קּמ י דּ קיּ ימא מאן ולית

דּ תיוּ בּת א .

כּ תיב ,ועל  סו)דּ א ויצא וּ (ישעיה  
האנׁש ים בּ פגרי ורא וּ 
לא בּ י, ּפ ׁש עוּ  אׁש ר בּ י. ה ּפ וֹ ׁש עים 
דּ לא בּ י, הּפ וֹ ׁש עים אלּ א  כּ תיב,
על  וּ לאתנחמא  לאתבא , בּ עאן
דּ אתנחמ וּ , כּ יון אבל דּ עבד וּ . מה
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א  לוֹ ן מק בּ ל הא


הרה ר א בה  ל  ח ְְְִֶַָָָֹדל 

דּ ק וּ דׁש אחמי רחמנ וּ תא  כּ מה 
בּ ריוֹ הי, עם  הוּ א בּ רי

פ' זוהר 

תרומה .:)

מקבּ ל ׁש למה) הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  
אם  כּ י ה' נאם אני  "חי  ׁש כּ תוּ ב:

וג וֹ מר" כּ ניהוּ  כב ,יהיה (ירמיהו 
האיׁש כד) את  "כּ תבוּ  וכתוּ ב: ,

וגוֹ מר " ערירי  ל)הזּ ה כב , ,(ירמיהו  
כּ ת וּ ב: בּ תׁש וּ בה  ׁש ב ואחר

בּ נ ׁש אל ּת יאל א ּס ר יכניה וֹ ""וּ בני  
יז) ג, א' הימים מ כּ אן(דברי .

גּ זרוֹ ת  כּ ּמ ה ׁש וֹ ברת ׁש הּת ׁש וּ בה
בּ רזל  ׁש לׁש לא וֹ ת וכּמ ה  ודינים
הּת ׁש וּ בה. לפני ׁש עוֹ מד מי  ואין 

וראוּ ועל "ויצאוּ  כּ ת וּ ב: כּ ן  
ה ּפ ׁש עים  האנׁש ים בּ פגרי

כד)בּ י" סו, ּפ ׁש עוּ (ישעיהו א ׁש ר . 
בּ י, הּפ וֹ ׁש עים  א לּ א כּ תוּ ב, לא  בּ י 
על  וּ להתנחם לׁש וּ ב רוֹ צים  ׁש לּ א
ׁש התנחמוּ , כּ יון  אבל  עשׂ וּ . מה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תן  מקבּ ל הרי

מדבש )ה וּ א. .(מתוק

הּק דוֹ ׁש ראה  ׁש ל רחמנ וּ ת כּ ּמ ה 
בּ ר יּ וֹ תיו, עם  הוּ א  ּבּ ר ו



םלביז הר טִַַָ ט' אות

יּת יר , ח יּ יבא דּ איהוּ  דּ אפילּ וּ 
ולא  ּת ׁש וּ בה , ר"כ והרהר (ויקרא  

וּ מית,ע"ב ) ּת ׁש וּ בה , למעבּ ד יכיל
עד  עוֹ נ ׁש א, מקבּ ל בּ ודּ אי, האי
ההוּ א לבתר  ּת ׁש וּ בה. בּ לא דּ אזיל 
לא ּת ׁש וּ בה , למעבּ ד  דּ ׁש וּ י רעוּ תא
עלּ אה, מלכּ א מּק ּמ י אעדּ יאת
לההוּ א אתקין הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א 
דּ ׁש אוֹ ל , בּ מדוֹ רא דּ וּ כּת א , ח יּ יבא
דּ הא ּת ׁש וּ בה. מצפצפא ותּמ ן
ק וּ דׁש א מּק ּמ י נחית רעוּ תא  ההוּ א 

גּ זּ יזין כּ ל ותבר ה וּ א , ס"אבּ רי) 
טבא רעותא  ההוא עונשיה דקביל לבתר 

סלקא תשובה  למעבד חייבא  ההוא דשוי

עד  מתמן אעדיאת ולא  עילאה  מלכא קמי 

חייבא לההוא אתקין הוא בריך  דקודשא 

ריעותא ההוא וכדין שאול  במדורת דוכתא

כל ותברת הוא בריך קודשא  מקמי נחתא 

וּ מטיגזיזין ) גּ יהנּ ם, מדוֹ רי דּ תרעי
ּת ּמ ן, חיּ יבא דּ ההוּ א אתר  להה וּ א 
ההוּ א ליּה  ואּת ער בּ יּה , וּ בטׁש 
וּ כדין כּ מלּ קדּ מין. רעוּ תא

ע"ב )מצפצפא  ק"נ  ההיא(דף 
מדוֹ רא מ גּ וֹ  לס לּ קא נׁש מתא,

דּ ׁש אוֹ ל.

רׁש ע  הוּ א ׁש האדם  ׁש אפילוּ 
יכוֹ ל  ולא ּת ׁש וּ בה והרהר בּ י וֹ תר,
בּ ו דּ אי זה וּ מת. ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת 
בּ לי ׁש הל על עוֹ נ ׁש  מקבּ ל
רצוֹ ן אוֹ ת וֹ   ּכ ואחר ּת ׁש וּ בה ,
סר  לא  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת ׁש ם
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  עלי וֹ ן , מל מלּ פני 
מקוֹ ם  רׁש ע לאוֹ ת וֹ  מתקין הוּ א 

צפה ו ׁש ם האוֹ ל (ס"א בּ מדוֹ ר  
רצוֹ ןצוֹ עקת) א וֹ תוֹ  ׁש הרי  ּת ׁש וּ בה . 

הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מלּ פני י וֹ רד
קׁש וֹ ת חתיכוֹ ת כּ ל (ס"א וׁש וֹ בר 

טוֹ ב רצוֹ ן אוֹ ת וֹ  עוֹ נׁש וֹ , ׁש ּק בּ ל לאחר 

ע וֹ לה  ּת ׁש וּ בה, לע שׂ וֹ ת רׁש ע א וֹ תוֹ  ׁש ם

עד  מם, סר ולא  עליוֹ ן , מל לפני 

רׁש ע לאוֹ ת וֹ  מתקין  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 

רצוֹ ן  אוֹ תוֹ  ואז ׁש א וֹ ל, בּ מדוּ רת מקוֹ ם

וׁש וֹ בר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני  יוֹ רד

קׁש וֹ ת) חתיכוֹ ת מדוֹ ריכּ ל ׁש ערי ׁש ל 
מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ  וּ מ גּ יע גּ יהנּ ם ,
בּ וֹ  וּ מכּ ה ׁש ם. רׁש ע ׁש אוֹ ת וֹ 
כּ מּק דם. רצוֹ ן א וֹ תוֹ  לוֹ  ונתעוֹ רר 

צפה צוֹ עקת)ואז א וֹ תּה (פ"א  
מדוֹ ר   ֹמּת ו לעל וֹ ת נ ׁש מה 

האוֹ ל.

םלביז הר ט'ִַַָ אות ח 

הוּ אשלימתא) בּ רי קוּ דׁש א 
דּ כ ּת יב, כב )מקבּ ל, אני(ירמיה  חי 

וג וֹ ' כּ ניה וּ  יהיה אם  כּ י יי' נאם
כב )וּ כתיב האיׁש (ירמיה  את כּ תבוּ  

דּ תב וּ בתר וגוֹ '. ערירי ה זּ ה
כּ תיב, ג)בּ תיוּ ב ּת א א  הימים  (דברי 

מ כּ אן וג וֹ ', בּ נוֹ  אסיר יכניה וּ בני
גּ זרין כּ ּמ ה  מ ּת בּ ר  דּ תׁש וּ בה

דּ  ׁש לׁש לאין וכּמ ה  פרזלא,ודינין, 
קּמ י דּ קיּ ימא מאן ולית

דּ תיוּ בּת א .

כּ תיב ,ועל  סו)דּ א ויצא וּ (ישעיה  
האנׁש ים בּ פגרי ורא וּ 
לא בּ י, ּפ ׁש עוּ  אׁש ר בּ י. ה ּפ וֹ ׁש עים 
דּ לא בּ י, הּפ וֹ ׁש עים אלּ א  כּ תיב,
על  וּ לאתנחמא  לאתבא , בּ עאן
דּ אתנחמ וּ , כּ יון אבל דּ עבד וּ . מה
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א  לוֹ ן מק בּ ל הא


הרה ר א בה  ל  ח ְְְִֶַָָָֹדל 

דּ ק וּ דׁש אחמי רחמנ וּ תא  כּ מה 
בּ ריוֹ הי, עם  הוּ א בּ רי

פ' זוהר 

תרומה .:)

מקבּ ל ׁש למה) הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  
אם  כּ י ה' נאם אני  "חי  ׁש כּ תוּ ב:

וג וֹ מר" כּ ניהוּ  כב ,יהיה (ירמיהו 
האיׁש כד) את  "כּ תבוּ  וכתוּ ב: ,

וגוֹ מר " ערירי  ל)הזּ ה כב , ,(ירמיהו  
כּ ת וּ ב: בּ תׁש וּ בה  ׁש ב ואחר

בּ נ ׁש אל ּת יאל א ּס ר יכניה וֹ ""וּ בני  
יז) ג, א' הימים מ כּ אן(דברי .

גּ זרוֹ ת  כּ ּמ ה ׁש וֹ ברת ׁש הּת ׁש וּ בה
בּ רזל  ׁש לׁש לא וֹ ת וכּמ ה  ודינים
הּת ׁש וּ בה. לפני ׁש עוֹ מד מי  ואין 

וראוּ ועל "ויצאוּ  כּ ת וּ ב: כּ ן  
ה ּפ ׁש עים  האנׁש ים בּ פגרי

כד)בּ י" סו, ּפ ׁש עוּ (ישעיהו א ׁש ר . 
בּ י, הּפ וֹ ׁש עים  א לּ א כּ תוּ ב, לא  בּ י 
על  וּ להתנחם לׁש וּ ב רוֹ צים  ׁש לּ א
ׁש התנחמוּ , כּ יון  אבל  עשׂ וּ . מה
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תן  מקבּ ל הרי

מדבש )ה וּ א. .(מתוק

הּק דוֹ ׁש ראה  ׁש ל רחמנ וּ ת כּ ּמ ה 
בּ ר יּ וֹ תיו, עם  הוּ א  ּבּ ר ו



םלביז הר יאִַַָ י אות


נה  ל אי תבה  הרהר א מר  ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹרע

דּ אינּ וּ ןוא לּ ין היכלין, ׁש בעה 
ל גּ יהנם . מדוֹ רין ׁש בעה
דּ הא בּ גין אקרוּ ן, ירחין ּת ריסר
מהימנ וּ תא לסטר דּ אית כּ מה
הכי קדּ יׁש ין, דּ רגּ ין ירחין, ּת ריסר
דּ א אחרא  לסטרא  אית נמי
אתדּ נוּ  דּ חיּ יביּ א  ירחין, ּת ריסר
א ּת דנת דּ להוֹ ן ונׁש מתא בּ ה וּ ,
דּ צדּ יקיּ יא, חוּ לקיה וֹ ן זכּ אה בּ ה וּ .
בּ האי מ נּ ייה וּ  רגלייהוּ  דּ אתמנען
לתרעייהוּ , מתקרבי ולא עלמא,
בּ ההוּ א מנּ ייהוּ  לא ׁש ּת זבא בּ גין

עלמא .

ׁש יר וּ תאהיכלא קדמאה. 
הרע . דיצר  דּ סטרא
בּ וֹ ר  אקרי קדמאה, היכלא האי

לאעלאריק דּ אתי מאן מכּ לּ א . א  
כּ לּ הוּ  בּ יּה . דּ אחיד מאן לית בּ יּה ,
לית יקוּ ם , דּ לא  למנ ּפ ל ליּה  דּ חיין

לטב . סמ בּ יּה 

ודניןוּ בּמ דוֹ ר  מוֹ רידין הרא ׁש וֹ ן 

חדש זהר

רות מדרש

ז' מאמר 

גיהנ מדורי

זוהר

חדשמדרש

רות

ׁש הם וא לּ וּ  ההיכלוֹ ת, ׁש בעת  
לגּ יהנּ ם, מד וֹ רים ׁש בעה 
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים נקראים 
לצד  ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  ׁש הרי מוּ ם 
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים האמ וּ נה 
לצּ ד  גּ ם יׁש   ּכ קדוֹ ׁש וֹ ת, דּ רגוֹ ת
חד ׁש ים  עשׂ ר  ׁש נים הזּ ה האחר
ונׁש מתם  בּ הם נדּ וֹ נים ׁש הרׁש עים
ׁש ל  חלקם  א ׁש רי  בּ הם. נ דּ וֹ נית
מהם  רגליהם ׁש ּמ וֹ נעים הצּ דּ יקים
מתקרבים  ולא ה זּ ה  בּ עוֹ לם 
מהם  להנּ צל  כּ די  לׁש עריהם,

העוֹ לם. בּ אוֹ ת וֹ 

הצּ ד ההיכל רא ׁש ית - הראׁש וֹ ן  
ההיכל  הרע. היּ צר ׁש ל
ריק  בּ וֹ ר נקרא הזּ ה  הרא ׁש וֹ ן 
אין בּ וֹ , להכּ נס ׁש בּ א מי מהכּ ל.
אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים כּ לּ ם  בּ וֹ . ׁש אוֹ חז  מי
ּת מיכה  בּ וֹ  אין יקוּ ם . ׁש לּ א לּפ ל

לטוֹ ב.

מוֹ רידים וּ בּמ ד וֹ ר הראׁש וֹ ן  

םלביז הר ט'ִַַָ אות י

דּ יתאביד ולית טבא  רעוּ תא 
קדּ יׁש א . מלכּ א  מ ּק ּמ י
מאן איה וּ  זכּ אה , ּכ וּ בגין

טבין הרה וּ רין לג בּ י[ט ]דּ מהרהר  
יכיל  דּ לא גּ ב על דּ אף מאריּה ,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  לוֹ ן, למעבּ ד 
עביד. כּ אילּ וּ  רעוּ תיּה  ליּה  סליק 
לביׁש , רעוּ תיּה  אבל לטב. דּ א 
דכּ וֹ כבים הרהוּ רא  בּ ר לא .
חבריּ יא . א וּ קמוּ ה והא וּ מ זּ ל וֹ ת,

ּת ׁש וּ בה,אינּ וּ ן  הרהרוּ  דּ לא 
סלקי ולא  ל ׁש א וֹ ל , נחּת י
כּ תיב, עלייהוּ  דּ רין. לדרי מ ּת ּמ ן

ז ) יוֹ רד (איוב  כּ ן ויּ ל ענן כּ לּ ה
כּ תיב קדמאי על יעלה. לא ׁש א וֹ ל

ב ) א וּ מחיּ ה(שמואל ממית יי'
ו יּ על. ׁש א וֹ ל מוֹ ריד

מלּ פניואין ׁש יּ אבד טוֹ ב רצוֹ ן  
 ּכ וּ מ וּ ם הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל
הרהוּ רים  ׁש ּמ הרהר מי  הוּ א ז כּ אי 
ּפ י על ׁש אף אדוֹ נוֹ , לג בּ י טוֹ בים
אוֹ תם, לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל ׁש לּ א
לוֹ  מעלה ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לטוֹ ב. זה עשׂ ה . כּ אלּ וּ  רצוֹ נוֹ 
הרהוּ ר  ז וּ לת ל וֹ . לרע רצוֹ נ וֹ  אבל
העמידוּ הוּ  והרי זרה, עבוֹ דה ׁש ל

החברים.

יוֹ רדיםא לּ וּ  ּת ׁש וּ בה  הרהרוּ  ׁש לּ א 
מם ע וֹ לים  ולא  לׁש אוֹ ל,
כּ ת וּ ב : עליהם דּ וֹ רוֹ ת, לדוֹ רי 
לא ׁש אוֹ ל  יוֹ רד כּ ן  ו יּ ל ענן "כּ לה 

ט )יעלה " ז , הראׁש וֹ נים(איוב  על . 
מ וֹ ריד  וּ מח יּ ה  ממית "ה ' כּ ת וּ ב :

ויּ על" ו )ׁש א וֹ ל  ב, א' .(שמואל 
מדבש ) (מתוק

ס יריט. מעפת ר)ועע בעה י) עני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
סיקתא  וע הרהר. א בה  ל חְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

מד )ר תי מ יע(רה בה הרה ר  ל עני ְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
האר רי  וע ה ב ד. א יעד (רת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עניבא) ציק , נע ה  תבה  ההרהר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

יראל עבדת  וע ני)מר. רק  אבת  ,(רקי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ה ר ז מע מד עני( בבי ני ב) ְְְְִִִִַַָָָָָ

חכמה ראית וע בה . (עריהרהר  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ני) רק  הרה רהבה גה  עני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הרה ר . ה ְְִִֵַ



םלביז הר יאִַַָ י אות


נה  ל אי תבה  הרהר א מר  ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹרע

דּ אינּ וּ ןוא לּ ין היכלין, ׁש בעה 
ל גּ יהנם . מדוֹ רין ׁש בעה
דּ הא בּ גין אקרוּ ן, ירחין ּת ריסר
מהימנ וּ תא לסטר דּ אית כּ מה
הכי קדּ יׁש ין, דּ רגּ ין ירחין, ּת ריסר
דּ א אחרא  לסטרא  אית נמי
אתדּ נוּ  דּ חיּ יביּ א  ירחין, ּת ריסר
א ּת דנת דּ להוֹ ן ונׁש מתא בּ ה וּ ,
דּ צדּ יקיּ יא, חוּ לקיה וֹ ן זכּ אה בּ ה וּ .
בּ האי מ נּ ייה וּ  רגלייהוּ  דּ אתמנען
לתרעייהוּ , מתקרבי ולא עלמא,
בּ ההוּ א מנּ ייהוּ  לא ׁש ּת זבא בּ גין

עלמא .

ׁש יר וּ תאהיכלא קדמאה. 
הרע . דיצר  דּ סטרא
בּ וֹ ר  אקרי קדמאה, היכלא האי

לאעלאריק דּ אתי מאן מכּ לּ א . א  
כּ לּ הוּ  בּ יּה . דּ אחיד מאן לית בּ יּה ,
לית יקוּ ם , דּ לא  למנ ּפ ל ליּה  דּ חיין

לטב . סמ בּ יּה 

ודניןוּ בּמ דוֹ ר  מוֹ רידין הרא ׁש וֹ ן 

חדש זהר

רות מדרש

ז' מאמר 

גיהנ מדורי

זוהר

חדשמדרש

רות

ׁש הם וא לּ וּ  ההיכלוֹ ת, ׁש בעת  
לגּ יהנּ ם, מד וֹ רים ׁש בעה 
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים נקראים 
לצד  ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  ׁש הרי מוּ ם 
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים האמ וּ נה 
לצּ ד  גּ ם יׁש   ּכ קדוֹ ׁש וֹ ת, דּ רגוֹ ת
חד ׁש ים  עשׂ ר  ׁש נים הזּ ה האחר
ונׁש מתם  בּ הם נדּ וֹ נים ׁש הרׁש עים
ׁש ל  חלקם  א ׁש רי  בּ הם. נ דּ וֹ נית
מהם  רגליהם ׁש ּמ וֹ נעים הצּ דּ יקים
מתקרבים  ולא ה זּ ה  בּ עוֹ לם 
מהם  להנּ צל  כּ די  לׁש עריהם,

העוֹ לם. בּ אוֹ ת וֹ 

הצּ ד ההיכל רא ׁש ית - הראׁש וֹ ן  
ההיכל  הרע. היּ צר ׁש ל
ריק  בּ וֹ ר נקרא הזּ ה  הרא ׁש וֹ ן 
אין בּ וֹ , להכּ נס ׁש בּ א מי מהכּ ל.
אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים כּ לּ ם  בּ וֹ . ׁש אוֹ חז  מי
ּת מיכה  בּ וֹ  אין יקוּ ם . ׁש לּ א לּפ ל

לטוֹ ב.

מוֹ רידים וּ בּמ ד וֹ ר הראׁש וֹ ן  

םלביז הר ט'ִַַָ אות י

דּ יתאביד ולית טבא  רעוּ תא 
קדּ יׁש א . מלכּ א  מ ּק ּמ י
מאן איה וּ  זכּ אה , ּכ וּ בגין

טבין הרה וּ רין לג בּ י[ט ]דּ מהרהר  
יכיל  דּ לא גּ ב על דּ אף מאריּה ,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  לוֹ ן, למעבּ ד 
עביד. כּ אילּ וּ  רעוּ תיּה  ליּה  סליק 
לביׁש , רעוּ תיּה  אבל לטב. דּ א 
דכּ וֹ כבים הרהוּ רא  בּ ר לא .
חבריּ יא . א וּ קמוּ ה והא וּ מ זּ ל וֹ ת,

ּת ׁש וּ בה,אינּ וּ ן  הרהרוּ  דּ לא 
סלקי ולא  ל ׁש א וֹ ל , נחּת י
כּ תיב, עלייהוּ  דּ רין. לדרי מ ּת ּמ ן

ז ) יוֹ רד (איוב  כּ ן ויּ ל ענן כּ לּ ה
כּ תיב קדמאי על יעלה. לא ׁש א וֹ ל

ב ) א וּ מחיּ ה(שמואל ממית יי'
ו יּ על. ׁש א וֹ ל מוֹ ריד

מלּ פניואין ׁש יּ אבד טוֹ ב רצוֹ ן  
 ּכ וּ מ וּ ם הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל
הרהוּ רים  ׁש ּמ הרהר מי  הוּ א ז כּ אי 
ּפ י על ׁש אף אדוֹ נוֹ , לג בּ י טוֹ בים
אוֹ תם, לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל ׁש לּ א
לוֹ  מעלה ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לטוֹ ב. זה עשׂ ה . כּ אלּ וּ  רצוֹ נוֹ 
הרהוּ ר  ז וּ לת ל וֹ . לרע רצוֹ נ וֹ  אבל
העמידוּ הוּ  והרי זרה, עבוֹ דה ׁש ל

החברים.

יוֹ רדיםא לּ וּ  ּת ׁש וּ בה  הרהרוּ  ׁש לּ א 
מם ע וֹ לים  ולא  לׁש אוֹ ל,
כּ ת וּ ב : עליהם דּ וֹ רוֹ ת, לדוֹ רי 
לא ׁש אוֹ ל  יוֹ רד כּ ן  ו יּ ל ענן "כּ לה 

ט )יעלה " ז , הראׁש וֹ נים(איוב  על . 
מ וֹ ריד  וּ מח יּ ה  ממית "ה ' כּ ת וּ ב :

ויּ על" ו )ׁש א וֹ ל  ב, א' .(שמואל 
מדבש ) (מתוק

ס יריט. מעפת ר)ועע בעה י) עני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
סיקתא  וע הרהר. א בה  ל חְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ

מד )ר תי מ יע(רה בה הרה ר  ל עני ְְְְִִִִַַַָָָָָָָ
האר רי  וע ה ב ד. א יעד (רת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עניבא) ציק , נע ה  תבה  ההרהר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

יראל עבדת  וע ני)מר. רק  אבת  ,(רקי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ה ר ז מע מד עני( בבי ני ב) ְְְְִִִִַַָָָָָ

חכמה ראית וע בה . (עריהרהר  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ני) רק  הרה רהבה גה  עני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הרה ר . ה ְְִִֵַ



םלביז הר יג ִַַָ י אות

לחבירוֹ  נח ׁש אינוֹ  וּ מי להתּפ לּ ל.
ׁש אינּה  מּס עוּ דה והא וֹ כּ ל בּ הלכה.
ידוֹ  והּמ גבּ יּה  לבעליה. מסּפ קת
הכּ הוּ . ׁש א ּפ י על אף חבירוֹ , על
לחברוֹ , בּ שׂ ח וֹ ק ׁש מקלּ ל  וּ מי
אלּ וּ  כּ ל בּ וֹ ׁש ת. לוֹ  ׁש יּ גּ יע בּ ענין
כּ יּ וֹ צא וכל זה, בּ מדוֹ ר ׁש ם  נדּ וֹ נים

בּ הם .

נקראה ּמ ד וֹ ר הוּ א ה ליׁש י, 
כּ ל  נדּ וֹ נים ו ׁש ם דוּ מה.
בּ לבּ ם הּמ תגּ אים הרוּ ח , גּ ּס י א וֹ תן
לׁש ם ׁש א העם, לפני בּ הלכה
הרע . לׁש וֹ ן והמסּפ רים  ׁש מים.
את וה דּ ן בּ הוֹ ראה. לבּ וֹ  והּמ גיס 
לחברוֹ  והּמ לוה חוֹ בה. לכף חבר וֹ 
בּ ּת וֹ רה ּפ נים והּמ ג לּ ה בּ רבּ ית.
עוֹ נה ׁש אינוֹ  וּ מי כּ הלכה. ׁש א 
ׁש עוֹ שׂ ה וּ מי .המבר אחר אמן
כּ גוֹ ן ּפ יסקי. ּפ יסקי ּת פ לּ תוֹ 
וא וֹ מר  וחוֹ זר בּ תפלּ תוֹ , המסּפ ר 
והוּ א וּ מפסיק, וחוֹ זר אחר, דּ בר
והּמ תלוֹ צץ ּפ יסקי. ּפ יסקי נקרא 
ׁש כח הזּ קן ועל חברוֹ , על
ערוה דּ בר והר וֹ אה  ּת למ וּ דוֹ .

מּס עוּ דה  והאוֹ כל בּ הלכה. לחבר וֹ 
לבעליה. מסּפ קת ׁש אינ ּה 
ּפ י על אף חברוֹ , על ידוֹ  והּמ ג בּ יּה 
בּ שׂ חוֹ ק  ׁש ּמ קלּ ל וּ מי  הכּ הוּ . ׁש לּ א
כּ ל  בּ ׁש ת. ל וֹ  ׁש יּ גּ יע בּ ענין  לחבר וֹ 
וכל  זה, בּ מד וֹ ר ׁש ם נ דּ וֹ נים אלּ וּ 

בהם. כּ יּ וֹ צא 

נקרא הּמ ד וֹ ר  הוּ א  ה לי ׁש י 
כּ ל  נ דּ וֹ נים ו ׁש ם  ד וּ מה,
בּ לבּ ם  הּמ תגּ אים הרוּ ח גּ ּס י אוֹ תם
לׁש ם  ׁש לּ א  העם  לפני בּ הלכה
הרע. לׁש וֹ ן  והמסּפ רים ׁש מים.
את  וה דּ ן  בּ הוֹ ראה. ל בּ וֹ  והּמ גיס
לחברוֹ  והּמ לוה חוֹ בה . לכף חברוֹ 
בּ ּת וֹ רה  פנים והמג לּ ה  בּ רבּ ית.
עוֹ נה  ׁש אינוֹ  וּ מי כּ הלכה. ׁש לּ א
ׁש עוֹ שׂ ה  וּ מי  . המבר אחר אמן
כּ גוֹ ן ּפ סק וֹ ת, ּפ סקוֹ ת תפלּ ת וֹ 
וא וֹ מר  וחוֹ זר בּ תפלּ ת וֹ  המסּפ ר 
והוּ א  וּ מפסיק, וחוֹ זר אחר, דּ בר
על  וה ּמ תלוֹ צץ ּפ סקי. ּפ סקי נקרא 
ּת למוּ דוֹ . ׁש כח ה זּ קן ועל חברוֹ 
ואינ וֹ  בּ חברוֹ  ערוה דּ בר והר וֹ אה 
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אף בּ ל בּ וֹ , חכם ּת למיד ה ּמ בזּ ה
אחרים . לפני ׁש כּ בּ ד וּ ם ּפ י על
בּ הם . וכיּ וֹ צא חרׁש , והמקלּ ל 
הכּ נסת, בּ ית אחוֹ רי והעוֹ בר 
מתּפ לּ לים . ׁש ה צּ יבּ וּ ר  בּ ׁש עה 
מי בּ פני חבר וֹ  ׁש בח  והמסּפ ר
אלּ וּ , וכל לרעה . א וֹ תוֹ  ׁש וֹ נאים 
בּ ּמ דוֹ ר  נידּ וֹ נין בּ הם , וכיּ וֹ צא

הרא ׁש וֹ ן .

ׁש חת.הּמ דוֹ ר  נקרא  הוּ א  הני, 
ואין ירוּ קה . אׁש  וה וּ א 
ׁש ם ואין , ח וֹ ׁש אם כּ י ׁש ם 
כּ ל  דּ נין, וׁש ם כּ לל. רחמים
ּת למידי ׁש ל מטתן אחר  המסּפ רין
חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין חכמים .
ׁש א בּ הלכה, ואפילּ וּ  בּ רבּ ים.
ׁש א והּמ תגּ אה מ ּמ נּ וּ . ללמוֹ ד
בּ ּק לוֹ ן וה ּמ תכּ בּ ד ׁש מים. לׁש ם
בּ חברוֹ  והיּ וֹ דע חבירוֹ . ׁש ל
בּ הלכה אוֹ  בּ דברים  ׁש יּ כּ ׁש ל
ואינוֹ  אחת, בּ עיר והם אחת,
וישׂ מח ׁש יּ כּ ׁש ל, קוֹ דם מ וֹ דיעוֹ 
בּ ית לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ מי אחרים. אוֹ  ה וּ א 
בּ ּה  נכנס  ואינ וֹ  בּ עיר וֹ  ה כּ נסת

בּ לבּ וֹ , חכם ּת למיד  המבזּ ה ודנים 
אחרים. לפני  ׁש כּ בּ ד וּ ם ּפ י  על אף
בהם. וכיּ וֹ צא חרׁש  והמקלּ ל
ה כּ נסת  בּ ית אחוֹ רי והעוֹ בר
מתּפ ללים. ׁש הצּ בּ וּ ר בּ ׁש עה
מי בּ פני חברוֹ  ׁש בח והמסּפ ר

לרעה. א וֹ תוֹ  אבקׁש וֹ נאים (ועל 
הרע ) בהם לשון וכ יּ וֹ צא אלּ וּ  וכל

הראׁש וֹ ן. בּ ּמ דוֹ ר  נדּ וֹ נים 

ׁש חת,הּמ דוֹ ר  נקרא  הוּ א הני  
ואין ירּק ה. אׁש  והוּ א
רחמים  ׁש ם ואין , חׁש אם כּ י  ׁש ם
המסּפ רים  כּ ל דּ נים ו ׁש ם כּ לל .
חכמים. ּת למידי ׁש ל מּט תם אחת 
בּ רבּ ים, חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין 
מּמ נּ וּ . ללמד  ׁש לּ א  בּ הלכה ואפלּ וּ 
ׁש מים. ל ׁש ם ׁש לּ א והּמ תגּ אה 
חברוֹ . ׁש ל בּ ּק לוֹ ן והּמ תכּ בּ ד 
בּ דברים  ׁש יּ כּ ׁש ל בּ חברוֹ  והיּ וֹ דע
אחת, בּ עיר והם אחת , בּ הלכה אוֹ 
ׁש יּ כּ ׁש ל, קדם מוֹ דיעוֹ  ואינ וֹ 
ׁש יּ ׁש  וּ מי אחרים. א וֹ  ה וּ א וישׂ מח
נכנס  ואינוֹ  בּ עירוֹ  הכּ נסת בּ ית  לוֹ 
נ וֹ ח  ׁש אינוֹ  וּ מי  להתּפ לּ ל. בּ ּה 
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לחבירוֹ  נח ׁש אינוֹ  וּ מי להתּפ לּ ל.
ׁש אינּה  מּס עוּ דה והא וֹ כּ ל בּ הלכה.
ידוֹ  והּמ גבּ יּה  לבעליה. מסּפ קת
הכּ הוּ . ׁש א ּפ י על אף חבירוֹ , על
לחברוֹ , בּ שׂ ח וֹ ק ׁש מקלּ ל  וּ מי
אלּ וּ  כּ ל בּ וֹ ׁש ת. לוֹ  ׁש יּ גּ יע בּ ענין
כּ יּ וֹ צא וכל זה, בּ מדוֹ ר ׁש ם  נדּ וֹ נים

בּ הם .

נקראה ּמ ד וֹ ר הוּ א ה ליׁש י, 
כּ ל  נדּ וֹ נים ו ׁש ם דוּ מה.
בּ לבּ ם הּמ תגּ אים הרוּ ח , גּ ּס י א וֹ תן
לׁש ם ׁש א העם, לפני בּ הלכה
הרע . לׁש וֹ ן והמסּפ רים  ׁש מים.
את וה דּ ן בּ הוֹ ראה. לבּ וֹ  והּמ גיס 
לחברוֹ  והּמ לוה חוֹ בה. לכף חבר וֹ 
בּ ּת וֹ רה ּפ נים והּמ ג לּ ה בּ רבּ ית.
עוֹ נה ׁש אינוֹ  וּ מי כּ הלכה. ׁש א 
ׁש עוֹ שׂ ה וּ מי .המבר אחר אמן
כּ גוֹ ן ּפ יסקי. ּפ יסקי ּת פ לּ תוֹ 
וא וֹ מר  וחוֹ זר בּ תפלּ תוֹ , המסּפ ר 
והוּ א וּ מפסיק, וחוֹ זר אחר, דּ בר
והּמ תלוֹ צץ ּפ יסקי. ּפ יסקי נקרא 
ׁש כח הזּ קן ועל חברוֹ , על
ערוה דּ בר והר וֹ אה  ּת למ וּ דוֹ .

מּס עוּ דה  והאוֹ כל בּ הלכה. לחבר וֹ 
לבעליה. מסּפ קת ׁש אינ ּה 
ּפ י על אף חברוֹ , על ידוֹ  והּמ ג בּ יּה 
בּ שׂ חוֹ ק  ׁש ּמ קלּ ל וּ מי  הכּ הוּ . ׁש לּ א
כּ ל  בּ ׁש ת. ל וֹ  ׁש יּ גּ יע בּ ענין  לחבר וֹ 
וכל  זה, בּ מד וֹ ר ׁש ם נ דּ וֹ נים אלּ וּ 

בהם. כּ יּ וֹ צא 

נקרא הּמ ד וֹ ר  הוּ א  ה לי ׁש י 
כּ ל  נ דּ וֹ נים ו ׁש ם  ד וּ מה,
בּ לבּ ם  הּמ תגּ אים הרוּ ח גּ ּס י אוֹ תם
לׁש ם  ׁש לּ א  העם  לפני בּ הלכה
הרע. לׁש וֹ ן  והמסּפ רים ׁש מים.
את  וה דּ ן  בּ הוֹ ראה. ל בּ וֹ  והּמ גיס
לחברוֹ  והּמ לוה חוֹ בה . לכף חברוֹ 
בּ ּת וֹ רה  פנים והמג לּ ה  בּ רבּ ית.
עוֹ נה  ׁש אינוֹ  וּ מי כּ הלכה. ׁש לּ א
ׁש עוֹ שׂ ה  וּ מי  . המבר אחר אמן
כּ גוֹ ן ּפ סק וֹ ת, ּפ סקוֹ ת תפלּ ת וֹ 
וא וֹ מר  וחוֹ זר בּ תפלּ ת וֹ  המסּפ ר 
והוּ א  וּ מפסיק, וחוֹ זר אחר, דּ בר
על  וה ּמ תלוֹ צץ ּפ סקי. ּפ סקי נקרא 
ּת למוּ דוֹ . ׁש כח ה זּ קן ועל חברוֹ 
ואינ וֹ  בּ חברוֹ  ערוה דּ בר והר וֹ אה 
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אף בּ ל בּ וֹ , חכם ּת למיד ה ּמ בזּ ה
אחרים . לפני ׁש כּ בּ ד וּ ם ּפ י על
בּ הם . וכיּ וֹ צא חרׁש , והמקלּ ל 
הכּ נסת, בּ ית אחוֹ רי והעוֹ בר 
מתּפ לּ לים . ׁש ה צּ יבּ וּ ר  בּ ׁש עה 
מי בּ פני חבר וֹ  ׁש בח  והמסּפ ר
אלּ וּ , וכל לרעה . א וֹ תוֹ  ׁש וֹ נאים 
בּ ּמ דוֹ ר  נידּ וֹ נין בּ הם , וכיּ וֹ צא

הרא ׁש וֹ ן .

ׁש חת.הּמ דוֹ ר  נקרא  הוּ א  הני, 
ואין ירוּ קה . אׁש  וה וּ א 
ׁש ם ואין , ח וֹ ׁש אם כּ י ׁש ם 
כּ ל  דּ נין, וׁש ם כּ לל. רחמים
ּת למידי ׁש ל מטתן אחר  המסּפ רין
חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין חכמים .
ׁש א בּ הלכה, ואפילּ וּ  בּ רבּ ים.
ׁש א והּמ תגּ אה מ ּמ נּ וּ . ללמוֹ ד
בּ ּק לוֹ ן וה ּמ תכּ בּ ד ׁש מים. לׁש ם
בּ חברוֹ  והיּ וֹ דע חבירוֹ . ׁש ל
בּ הלכה אוֹ  בּ דברים  ׁש יּ כּ ׁש ל
ואינוֹ  אחת, בּ עיר והם אחת,
וישׂ מח ׁש יּ כּ ׁש ל, קוֹ דם מ וֹ דיעוֹ 
בּ ית לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ מי אחרים. אוֹ  ה וּ א 
בּ ּה  נכנס  ואינ וֹ  בּ עיר וֹ  ה כּ נסת

בּ לבּ וֹ , חכם ּת למיד  המבזּ ה ודנים 
אחרים. לפני  ׁש כּ בּ ד וּ ם ּפ י  על אף
בהם. וכיּ וֹ צא חרׁש  והמקלּ ל
ה כּ נסת  בּ ית אחוֹ רי והעוֹ בר
מתּפ ללים. ׁש הצּ בּ וּ ר בּ ׁש עה
מי בּ פני חברוֹ  ׁש בח והמסּפ ר

לרעה. א וֹ תוֹ  אבקׁש וֹ נאים (ועל 
הרע ) בהם לשון וכ יּ וֹ צא אלּ וּ  וכל

הראׁש וֹ ן. בּ ּמ דוֹ ר  נדּ וֹ נים 

ׁש חת,הּמ דוֹ ר  נקרא  הוּ א הני  
ואין ירּק ה. אׁש  והוּ א
רחמים  ׁש ם ואין , חׁש אם כּ י  ׁש ם
המסּפ רים  כּ ל דּ נים ו ׁש ם כּ לל .
חכמים. ּת למידי ׁש ל מּט תם אחת 
בּ רבּ ים, חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין 
מּמ נּ וּ . ללמד  ׁש לּ א  בּ הלכה ואפלּ וּ 
ׁש מים. ל ׁש ם ׁש לּ א והּמ תגּ אה 
חברוֹ . ׁש ל בּ ּק לוֹ ן והּמ תכּ בּ ד 
בּ דברים  ׁש יּ כּ ׁש ל בּ חברוֹ  והיּ וֹ דע
אחת, בּ עיר והם אחת , בּ הלכה אוֹ 
ׁש יּ כּ ׁש ל, קדם מוֹ דיעוֹ  ואינ וֹ 
ׁש יּ ׁש  וּ מי אחרים. א וֹ  ה וּ א וישׂ מח
נכנס  ואינוֹ  בּ עירוֹ  הכּ נסת בּ ית  לוֹ 
נ וֹ ח  ׁש אינוֹ  וּ מי  להתּפ לּ ל. בּ ּה 
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כּ תיב, ב )החוֹ טאים א ה '(שמואל 
ו יּ על. ׁש א וֹ ל מוֹ ריד וּ מחיּ ה  ממית

צלמות.ה ּמ ד וֹ ר  נקרא  ה י, 
א וֹ תן כּ ל נידּ וֹ נין, ו ׁש ם
הּמ דוֹ ר  ונדּ ה. אּמ וֹ תן, עם ׁש כבוּ 
ּת חּת ית, ארץ נקרא ה ביעי,
עוֹ לה . אינוֹ  ׁש וּ ב לׁש ם, ה יּ וֹ רד

נאמר, ג)ועליהם ועּס וֹ תם(מלאכי 
וגו '. רׁש עים

א וֹ כלהוכל  א ׁש  ה ּמ דוֹ רוֹ ת, א לּ וּ  
ויוֹ ם לילה דוֹ לקת
מי יׁש  רׁש עים. ׁש ל לנפׁש וֹ תם
י"ב בּ גּ יהנּ ם ונידּ וֹ ן רׁש ע, ׁש נּ קרא 

ל וֹ  ׁש אין גּ מוּ ר ר ׁש ע הרהוּ ר חדׁש . 
ונידּ וֹ ן ּת ּק נה , ל וֹ  אין ּת ׁש וּ בּ ה,
ר ׁש ע אמרי, רבּ נן בּ גּ יהנּ ם. לעוֹ לם 
ר ׁש ע חדׁש ים. ׁש ה בּ גּ יהנּ ם נידּ וֹ ן
מילי והנּ י חד ׁש . עשׂ ר ׁש נים גּ מ וּ ר,

ּת ׁש וּ בה,[י]כּ ׁש הרהרוּ  לעשוֹ ת 
הרהרוּ  א  אם אבל וּ מתוּ .
עשׂ וּ  ו א  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת

כּ תוּ ב ב )החוֹ טאים  ב  ה'(שמואל 
ו יּ על. ׁש אוֹ ל מ וֹ ריד וּ מחיּ ה ממית

צלמות,הּמ דוֹ ר  נקרא הי 
א וֹ תם  כּ ל נ דּ וֹ נים ו ׁש ם 
ועם  ונדּ ה אּמ וֹ תם עם ׁש כבוּ 
ארץ  נקרא ה ביעי הּמ ד וֹ ר גּ וֹ יה.
אינ וֹ  ׁש וּ ב לׁש ם היּ וֹ רד ּת חּת ית.

נאמר  ועליהם ג )עוֹ לה, (מלאכי 
וגוֹ '. ר ׁש עים ועּס וֹ תם 

אוֹ כלה וכל א ׁש  ה ּמ דוֹ רוֹ ת , אלּ וּ  
ויוֹ ם  לילה דּ וֹ לקת
מי י ׁש  ר ׁש עים . ׁש ל לנפׁש וֹ תם
ׁש נים  בּ גּ יהנּ ם ונ דּ וֹ ן  רׁש ע ׁש נּ קרא 
ׁש אין גּ מ וּ ר רׁש ע ויׁש  חדׁש . עשׂ ר
ּת ּק נה, ל וֹ  אין  ּת ׁש וּ בה , הרהוּ ר לוֹ 
חכמים  בּ גּ יה נּ ם. לעוֹ לם  ונ דּ וֹ ן
ׁש ה  בּ גּ יה נּ ם נ דּ וֹ ן  רׁש ע אוֹ מרים,
עשׂ ר  ׁש נים  - גּ מוּ ר  ר ׁש ע חדׁש ים.
כּ ׁש הרהרוּ  א לּ וּ  וּ דברים חדׁש .
אם  אבל וּ מתוּ . ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת 
ולא  ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הרהרוּ  לא

אפריי. מחנה גל קרא)ועו ל (רת עני , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
 נע  ועי בה . הרה רי  ימר עת ְְְְְִִֵֵַַַַַָֹר

 אלימל( ברי ציק (רת ה א  א  אפיל עני , ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
אבריו . את מק בה  הרהרי ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
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ואינוֹ  לבינוֹ .בּ חברוֹ  בּ ינוֹ  מ וֹ דיעוֹ  
כּ יּ וֹ צא וכל  ׁש ם, נדּ וֹ נין אלּ ה כּ ל 

בּ הם .

טיטהּמ ד וֹ ר  נקרא הרביעי, 
כּ ל  נידּ וֹ נין, וׁש ם היּ ון.
העוֹ נין א וֹ תן וכל הרוּ ח. גּ ּס י א וֹ תן
והרוֹ אה וּ מדוּ כּ אין. לעניּ ים עזּ וּ ת
עד  מלווהוּ , ואינוֹ  בּ דוֹ חק לעני
וכל  הנאתוֹ . מּמ נּ וּ  ׁש מבּק ׁש 
ואינם לעני עדוּ ת היּ וֹ דעים  א וֹ תם 
שׂ כיר. שׂ כר והעוֹ ׁש ק  מ וֹ דיעים.
על  והבּ א  לבטלה. זרע והּמ וֹ ציא 
ואינוֹ  לעני והּמ מׁש כּ ן ונדּ ה. גּ וֹ יה
לוֹ  כּ ׁש אין מ ׁש כּ נוֹ תיו לוֹ  מחזיר
מ ׁש ּפ ט . והּמ טה אחר. דּ בר
נידּ וֹ נים כּ וּ לּ ם ׁש וֹ חד. והלּ וֹ קח

הזּ ה . בּ ּמ דוֹ ר

ׁש אוֹ ל.הּמ ד וֹ ר נקרא החמיׁש י, 
הּמ ינים, נידּ וֹ נים ו ׁש ם
והאּפ יק וֹ רסים, והּמ וּ סרים,
והכּ וֹ פרים בּ ּת וֹ רה, והכּ וֹ פרים
נאמר , אלּ ה על  הּמ תים. בּ תח יּ ית

ז ) יוֹ רד (איוב  כּ ן ויּ ל ענן כּ לה
ׁש אר  ועל יעלה . א ׁש א וֹ ל

אלּ ה  כּ ל לבינ וֹ . בּ ינ וֹ  מוֹ דיעוֹ 
בהם. כּ יּ וֹ צא  וכל ׁש ם, נ דּ וֹ נים

היּ ון,הּמ ד וֹ ר טיט נקרא  הרביעי 
א וֹ תם  כּ ל נ דּ וֹ נים ו ׁש ם
העוֹ נים  אוֹ תם וכל הר וּ ח, גּ ּס י
והר וֹ אה  וּ מדכּ אים. לעניּ ים עזּ וּ ת
עד  מלוה וּ , ואינ וֹ  בּ דחק לעני
א וֹ תם  וכל הנאתוֹ . מּמ נּ וּ  ׁש ּמ בּק ׁש 
ואינם  לעני  עדוּ ת  היּ וֹ דעים
שׂ כיר. שׂ כר  והעוֹ ׁש ק מוֹ דיעים.
על  והבּ א לבּט לה . זרע והּמ וֹ ציא
ואינ וֹ  לעני  והממׁש כּ ן  ונ דּ ה . גּ וֹ יה
לוֹ  כּ ׁש אין  מׁש כּ וֹ נ וֹ תיו ל וֹ  מחזיר 
מ ׁש ּפ ט. והּמ ּט ה  אחר. דּ בר
נדּ וֹ נים  כּ לּ ם ׁש חד . והלּ וֹ קח

הזּ ה. בּ ּמ דוֹ ר

ׁש אוֹ ל,ה ּמ ד וֹ ר  נקרא החמיׁש י 
ה ּמ ינים, נ דּ וֹ נים ו ׁש ם
והא ּפ יקוֹ רסים, והּמ וֹ סרים,
וה כּ וֹ פרים  בּ ּת וֹ רה, והכּ וֹ פרים
נאמר  אלּ ה על  הּמ תים. בּ תחיּ ת

יוֹ רד (איובז) כּ ן  ויּ ל ענן  כּ לה
ׁש אר  ועל יעלה . לא ׁש אוֹ ל 



םלביז הר טוִַַָ י אות

כּ תיב, ב )החוֹ טאים א ה '(שמואל 
ו יּ על. ׁש א וֹ ל מוֹ ריד וּ מחיּ ה  ממית

צלמות.ה ּמ ד וֹ ר  נקרא  ה י, 
א וֹ תן כּ ל נידּ וֹ נין, ו ׁש ם
הּמ דוֹ ר  ונדּ ה. אּמ וֹ תן, עם ׁש כבוּ 
ּת חּת ית, ארץ נקרא ה ביעי,
עוֹ לה . אינוֹ  ׁש וּ ב לׁש ם, ה יּ וֹ רד

נאמר, ג)ועליהם ועּס וֹ תם(מלאכי 
וגו '. רׁש עים

א וֹ כלהוכל  א ׁש  ה ּמ דוֹ רוֹ ת, א לּ וּ  
ויוֹ ם לילה דוֹ לקת
מי יׁש  רׁש עים. ׁש ל לנפׁש וֹ תם
י"ב בּ גּ יהנּ ם ונידּ וֹ ן רׁש ע, ׁש נּ קרא 

ל וֹ  ׁש אין גּ מוּ ר ר ׁש ע הרהוּ ר חדׁש . 
ונידּ וֹ ן ּת ּק נה , ל וֹ  אין ּת ׁש וּ בּ ה,
ר ׁש ע אמרי, רבּ נן בּ גּ יהנּ ם. לעוֹ לם 
ר ׁש ע חדׁש ים. ׁש ה בּ גּ יהנּ ם נידּ וֹ ן
מילי והנּ י חד ׁש . עשׂ ר ׁש נים גּ מ וּ ר,

ּת ׁש וּ בה,[י]כּ ׁש הרהרוּ  לעשוֹ ת 
הרהרוּ  א  אם אבל וּ מתוּ .
עשׂ וּ  ו א  ּת ׁש וּ בה, לעשׂ וֹ ת

כּ תוּ ב ב )החוֹ טאים  ב  ה'(שמואל 
ו יּ על. ׁש אוֹ ל מ וֹ ריד וּ מחיּ ה ממית

צלמות,הּמ דוֹ ר  נקרא הי 
א וֹ תם  כּ ל נ דּ וֹ נים ו ׁש ם 
ועם  ונדּ ה אּמ וֹ תם עם ׁש כבוּ 
ארץ  נקרא ה ביעי הּמ ד וֹ ר גּ וֹ יה.
אינ וֹ  ׁש וּ ב לׁש ם היּ וֹ רד ּת חּת ית.

נאמר  ועליהם ג )עוֹ לה, (מלאכי 
וגוֹ '. ר ׁש עים ועּס וֹ תם 

אוֹ כלה וכל א ׁש  ה ּמ דוֹ רוֹ ת , אלּ וּ  
ויוֹ ם  לילה דּ וֹ לקת
מי י ׁש  ר ׁש עים . ׁש ל לנפׁש וֹ תם
ׁש נים  בּ גּ יהנּ ם ונ דּ וֹ ן  רׁש ע ׁש נּ קרא 
ׁש אין גּ מ וּ ר רׁש ע ויׁש  חדׁש . עשׂ ר
ּת ּק נה, ל וֹ  אין  ּת ׁש וּ בה , הרהוּ ר לוֹ 
חכמים  בּ גּ יה נּ ם. לעוֹ לם  ונ דּ וֹ ן
ׁש ה  בּ גּ יה נּ ם נ דּ וֹ ן  רׁש ע אוֹ מרים,
עשׂ ר  ׁש נים  - גּ מוּ ר  ר ׁש ע חדׁש ים.
כּ ׁש הרהרוּ  א לּ וּ  וּ דברים חדׁש .
אם  אבל וּ מתוּ . ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת 
ולא  ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת הרהרוּ  לא

אפריי. מחנה גל קרא)ועו ל (רת עני , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
 נע  ועי בה . הרה רי  ימר עת ְְְְְִִֵֵַַַַַָֹר

 אלימל( ברי ציק (רת ה א  א  אפיל עני , ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
אבריו . את מק בה  הרהרי ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

םלביז הר יִַַָ אות יד 

ואינוֹ  לבינוֹ .בּ חברוֹ  בּ ינוֹ  מ וֹ דיעוֹ  
כּ יּ וֹ צא וכל  ׁש ם, נדּ וֹ נין אלּ ה כּ ל 

בּ הם .

טיטהּמ ד וֹ ר  נקרא הרביעי, 
כּ ל  נידּ וֹ נין, וׁש ם היּ ון.
העוֹ נין א וֹ תן וכל הרוּ ח. גּ ּס י א וֹ תן
והרוֹ אה וּ מדוּ כּ אין. לעניּ ים עזּ וּ ת
עד  מלווהוּ , ואינוֹ  בּ דוֹ חק לעני
וכל  הנאתוֹ . מּמ נּ וּ  ׁש מבּק ׁש 
ואינם לעני עדוּ ת היּ וֹ דעים  א וֹ תם 
שׂ כיר. שׂ כר והעוֹ ׁש ק  מ וֹ דיעים.
על  והבּ א  לבטלה. זרע והּמ וֹ ציא 
ואינוֹ  לעני והּמ מׁש כּ ן ונדּ ה. גּ וֹ יה
לוֹ  כּ ׁש אין מ ׁש כּ נוֹ תיו לוֹ  מחזיר
מ ׁש ּפ ט . והּמ טה אחר. דּ בר
נידּ וֹ נים כּ וּ לּ ם ׁש וֹ חד. והלּ וֹ קח

הזּ ה . בּ ּמ דוֹ ר

ׁש אוֹ ל.הּמ ד וֹ ר נקרא החמיׁש י, 
הּמ ינים, נידּ וֹ נים ו ׁש ם
והאּפ יק וֹ רסים, והּמ וּ סרים,
והכּ וֹ פרים בּ ּת וֹ רה, והכּ וֹ פרים
נאמר , אלּ ה על  הּמ תים. בּ תח יּ ית

ז ) יוֹ רד (איוב  כּ ן ויּ ל ענן כּ לה
ׁש אר  ועל יעלה . א ׁש א וֹ ל

אלּ ה  כּ ל לבינ וֹ . בּ ינ וֹ  מוֹ דיעוֹ 
בהם. כּ יּ וֹ צא  וכל ׁש ם, נ דּ וֹ נים

היּ ון,הּמ ד וֹ ר טיט נקרא  הרביעי 
א וֹ תם  כּ ל נ דּ וֹ נים ו ׁש ם
העוֹ נים  אוֹ תם וכל הר וּ ח, גּ ּס י
והר וֹ אה  וּ מדכּ אים. לעניּ ים עזּ וּ ת
עד  מלוה וּ , ואינ וֹ  בּ דחק לעני
א וֹ תם  וכל הנאתוֹ . מּמ נּ וּ  ׁש ּמ בּק ׁש 
ואינם  לעני  עדוּ ת  היּ וֹ דעים
שׂ כיר. שׂ כר  והעוֹ ׁש ק מוֹ דיעים.
על  והבּ א לבּט לה . זרע והּמ וֹ ציא
ואינ וֹ  לעני  והממׁש כּ ן  ונ דּ ה . גּ וֹ יה
לוֹ  כּ ׁש אין  מׁש כּ וֹ נ וֹ תיו ל וֹ  מחזיר 
מ ׁש ּפ ט. והּמ ּט ה  אחר. דּ בר
נדּ וֹ נים  כּ לּ ם ׁש חד . והלּ וֹ קח

הזּ ה. בּ ּמ דוֹ ר

ׁש אוֹ ל,ה ּמ ד וֹ ר  נקרא החמיׁש י 
ה ּמ ינים, נ דּ וֹ נים ו ׁש ם
והא ּפ יקוֹ רסים, והּמ וֹ סרים,
וה כּ וֹ פרים  בּ ּת וֹ רה, והכּ וֹ פרים
נאמר  אלּ ה על  הּמ תים. בּ תחיּ ת

יוֹ רד (איובז) כּ ן  ויּ ל ענן  כּ לה
ׁש אר  ועל יעלה . לא ׁש אוֹ ל 
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וארּפ אהוּ  ראיתי דּ רכיו  בּ תריּה ,
לוֹ  נחמים ואׁש לּ ם  ואנחה וּ 
גּ ב על  אף ׁש וֹ בב, ויּ ל ולאבליו.
דּ עבדין מה כּ ל עבדין, דּ חיּ יבין
דּ לבּ ייהוּ , בּ ארחא  דּ אזלין בּ זדוֹ ן
ולא התראה, בּ הוּ  עבדין ואחרנין
בּ ׁש עתא לוֹ ן. לצייתא בּ עאן
ארחא ונטלין בּ תיוּ בּת א, דּ תבין
אסוותא הא דּ תיוּ בּת א , טבא

לקבליהוּ . זמינא 

על הׁש ּת א אי לאסּת כּ לא , אית 
על  א וֹ  קרא , אמר חיּ יא 
ריׁש א דּ הא קרא . אמר מתיּ יא
וסיפא, סיפא . איהוּ  לאו  דּ קרא ,
דּ קרא, ריׁש א ריׁש א. איה וּ  לאו
על  אחזי וסוֹ פיּה  ח יּ יא. על אחזי

קרא  אלּ א, רישאמתיּ יא . (ס"א  
איהוּ דקרא) נׁש  דּ בר  בּ עוֹ ד אמר ,

ׁש וֹ בב ו יּ ל ה וּ א , והכי בּ ח יּ יוֹ ,
דּ ביּה , הרע דּ יצר בּ גין לבּ וֹ , בּ דרך
אזל  דּ א ועל בּ יּה , ואתּת ּק ף ּת ּק יף
לאתבא בּ עי ולא ׁש וֹ בב,

בּ תיוּ בּת א .

יז) ראיתינז, "דּ רכיו  וכתוּ ב: ,
נחמים  ואׁש לּ ם  ואנחהוּ  ואר ּפ אהוּ 

ולאבליו" יח )לוֹ  נז , .(ישעיהו 
ׁש וֹ בב" יז)"ויּ ל נז, אף (ישעיהו , 

מה  כּ ל  עוֹ שׂ ים ׁש רׁש עים ּפ י על
בּ דר ׁש הוֹ לכים בּ זדוֹ ן , עוֹ שׂ ים
בּ הם  עוֹ שׂ ים ואחרים לבּ ם, ׁש ל
להם, לציּ ת רוֹ צים  ולא  התראה
ונוֹ טלים  בּ תׁש וּ בה בים בּ ׁש עה
הרי ּת ׁש וּ בה, ׁש ל טוֹ בה דּ ר

כּ נג דּ ם. מוּ כנה  הרפ וּ אה
על עכׁש ו אם להסּת כּ ל י ׁש  

אוֹ  ה ּפ סוּ ק, אמר החיּ ים 
ׁש הרי ה ּפ סוּ ק. אמר  הּמ תים על
וסוֹ פוֹ  סוֹ פוֹ , לא הוּ א הּפ סוּ ק ראׁש 

רא ׁש  לא  הּפ סוּ ק הוּ א  ראׁש  וֹ . 
מראה  וסוֹ פוֹ  החיּ ים, על  מראה

ה ּפ סוּ ק א לּ א הּמ תים . (ס"א על  
הּפ ס וּ ק ) אדם ראׁש  ׁש בּ ן  בּ עוֹ ד  אמר  

ׁש וֹ בב  ויּ ל הוּ א,  וכ בּ חיּ יו , הוּ א 
ׁש בּ וֹ  הרע ׁש יּ צר  מּפ ני לבּ וֹ , בּ דר
ה וֹ ל כּ ן ועל  בּ וֹ , וּ מתחזּ ק חזק
בּ תׁש וּ בה. לׁש וּ ב רוֹ צה  ולא ׁש וֹ בב

םלביז הר יא ִַַָ אות טז

אמר , הּפ ס וּ ק עליהם  ּת ׁש וּ בה,
סו) בּ פגרי(ישעיה ורא וּ  ויצא וּ 

וגו '. בּ י ה ּפ וֹ ׁש עים האנׁש ים


רפ אה  ְְַָָה בה

גּ בבּ גין על אף דּ א , נ ׁש  בּ ר , ּכ 
בּ אתרא וּ פגים  בּ יּה , דּ פׁש ע
לקמיּה , ותב ,אצטרי דּ לא
דּ הא עליּה , וחס ליּה , מקבּ ל

ה וּ א  בּ רי ע"ב )קוּ ד ׁש א ק"ו (דף  
ואתמלי איהוּ , רחמין מלא
דאּת  כּ מה עוֹ בד וֹ י, כּ ל על רחמים

קמה)אמר כּ ל (תהלים על ורחמיו 
ועוֹ פוֹ י בּ עירי על אפילּ וּ  מעשׂ יו .
מאט וּ ן עלייהוּ  אי רחמ וֹ י. מאט וּ ן
נׁש א, בּ ני על ׁש כּ ן כּ ל רחמ וֹ י,
לׁש בחא ואׁש ּת מ וֹ דעאן דּ ידעין
מאט וּ ן דּ רחמ וֹ י למאריהוֹ ן,
דּ א ועל  עלייה וּ . וׁש ראן עלייהוּ ,

דּ וד, קיט)אמר  רחמי(תהלים 
ח יּ יני . כּ מ ׁש ּפ טי יי' רבּ ים

כּ תיבּת א  מה נז )חזי, ו יּ ל(ישעיה  
וּ כתיב לבּ וֹ . בּ דרך ׁש וֹ בב

פ' זוהר 

משפטי

ב') ק"ו ד)

אמר  הּפ סוּ ק עליהם  ת ׁש וּ בה, עשׂ וּ 
סו) בּ פגרי(ישעיה וראוּ  ויצאוּ 

וגוֹ '. בּ י  הּפ ׁש עים האנ ׁש ים

ּפ ימ וּ ם על אף זה אדם  בּ ן   ּכ 
בּ מקוֹ ם  וּ פוֹ גם  בּ וֹ , ׁש ּפ ׁש ע
מקבּ ל  לפניו, ו ׁש ב צרי ׁש לּ א
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי עליו , וחס אוֹ ת וֹ 
הוּ א, רחמים  מלא הוּ א  ּבּ רו
מע שׂ יו כּ ל  על  רחמים  וּ מתמלּ א
כּ ל  על ורחמיו א וֹ מר  ׁש אּת ה כּ מוֹ 
בּ המוֹ ת  על אפילוּ  מעשׂ יו ,
אם  רחמיו, מגּ יעים ועוֹ פוֹ ת
ׁש כּ ן כּ ל רחמיו , מגּ יעים עליהם
וּ מכּ ירים  ׁש יּ וֹ דעים אדם בּ ני על
מ גּ יעים  ׁש רחמיו  לאדוֹ נם, לׁש בּ ח
זה  ועל עליהם, ושורים עליהם
ה', ר בּ ים  רחמי" דּ וד : אמר 

חיּ ני" קנו)כּ מׁש ּפ טי קיט, .(תהלים 
מדבש ) .(מתוק

"ו יּ לבּ וֹ א  כּ תוּ ב: מה וּ ראה,
לבּ וֹ " בּ דר (ישעיהו ׁש וֹ בב  
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וארּפ אהוּ  ראיתי דּ רכיו  בּ תריּה ,
לוֹ  נחמים ואׁש לּ ם  ואנחה וּ 
גּ ב על  אף ׁש וֹ בב, ויּ ל ולאבליו.
דּ עבדין מה כּ ל עבדין, דּ חיּ יבין
דּ לבּ ייהוּ , בּ ארחא  דּ אזלין בּ זדוֹ ן
ולא התראה, בּ הוּ  עבדין ואחרנין
בּ ׁש עתא לוֹ ן. לצייתא בּ עאן
ארחא ונטלין בּ תיוּ בּת א, דּ תבין
אסוותא הא דּ תיוּ בּת א , טבא

לקבליהוּ . זמינא 

על הׁש ּת א אי לאסּת כּ לא , אית 
על  א וֹ  קרא , אמר חיּ יא 
ריׁש א דּ הא קרא . אמר מתיּ יא
וסיפא, סיפא . איהוּ  לאו  דּ קרא ,
דּ קרא, ריׁש א ריׁש א. איה וּ  לאו
על  אחזי וסוֹ פיּה  ח יּ יא. על אחזי

קרא  אלּ א, רישאמתיּ יא . (ס"א  
איהוּ דקרא) נׁש  דּ בר  בּ עוֹ ד אמר ,

ׁש וֹ בב ו יּ ל ה וּ א , והכי בּ ח יּ יוֹ ,
דּ ביּה , הרע דּ יצר בּ גין לבּ וֹ , בּ דרך
אזל  דּ א ועל בּ יּה , ואתּת ּק ף ּת ּק יף
לאתבא בּ עי ולא ׁש וֹ בב,

בּ תיוּ בּת א .

יז) ראיתינז, "דּ רכיו  וכתוּ ב: ,
נחמים  ואׁש לּ ם  ואנחהוּ  ואר ּפ אהוּ 

ולאבליו" יח )לוֹ  נז , .(ישעיהו 
ׁש וֹ בב" יז)"ויּ ל נז, אף (ישעיהו , 

מה  כּ ל  עוֹ שׂ ים ׁש רׁש עים ּפ י על
בּ דר ׁש הוֹ לכים בּ זדוֹ ן , עוֹ שׂ ים
בּ הם  עוֹ שׂ ים ואחרים לבּ ם, ׁש ל
להם, לציּ ת רוֹ צים  ולא  התראה
ונוֹ טלים  בּ תׁש וּ בה בים בּ ׁש עה
הרי ּת ׁש וּ בה, ׁש ל טוֹ בה דּ ר

כּ נג דּ ם. מוּ כנה  הרפ וּ אה
על עכׁש ו אם להסּת כּ ל י ׁש  

אוֹ  ה ּפ סוּ ק, אמר החיּ ים 
ׁש הרי ה ּפ סוּ ק. אמר  הּמ תים על
וסוֹ פוֹ  סוֹ פוֹ , לא הוּ א הּפ סוּ ק ראׁש 

רא ׁש  לא  הּפ סוּ ק הוּ א  ראׁש  וֹ . 
מראה  וסוֹ פוֹ  החיּ ים, על  מראה

ה ּפ סוּ ק א לּ א הּמ תים . (ס"א על  
הּפ ס וּ ק ) אדם ראׁש  ׁש בּ ן  בּ עוֹ ד  אמר  

ׁש וֹ בב  ויּ ל הוּ א,  וכ בּ חיּ יו , הוּ א 
ׁש בּ וֹ  הרע ׁש יּ צר  מּפ ני לבּ וֹ , בּ דר
ה וֹ ל כּ ן ועל  בּ וֹ , וּ מתחזּ ק חזק
בּ תׁש וּ בה. לׁש וּ ב רוֹ צה  ולא ׁש וֹ בב

םלביז הר יא ִַַָ אות טז

אמר , הּפ ס וּ ק עליהם  ּת ׁש וּ בה,
סו) בּ פגרי(ישעיה ורא וּ  ויצא וּ 

וגו '. בּ י ה ּפ וֹ ׁש עים האנׁש ים


רפ אה  ְְַָָה בה

גּ בבּ גין על אף דּ א , נ ׁש  בּ ר , ּכ 
בּ אתרא וּ פגים  בּ יּה , דּ פׁש ע
לקמיּה , ותב ,אצטרי דּ לא
דּ הא עליּה , וחס ליּה , מקבּ ל

ה וּ א  בּ רי ע"ב )קוּ ד ׁש א ק"ו (דף  
ואתמלי איהוּ , רחמין מלא
דאּת  כּ מה עוֹ בד וֹ י, כּ ל על רחמים

קמה)אמר כּ ל (תהלים על ורחמיו 
ועוֹ פוֹ י בּ עירי על אפילּ וּ  מעשׂ יו .
מאט וּ ן עלייהוּ  אי רחמ וֹ י. מאט וּ ן
נׁש א, בּ ני על ׁש כּ ן כּ ל רחמ וֹ י,
לׁש בחא ואׁש ּת מ וֹ דעאן דּ ידעין
מאט וּ ן דּ רחמ וֹ י למאריהוֹ ן,
דּ א ועל  עלייה וּ . וׁש ראן עלייהוּ ,

דּ וד, קיט)אמר  רחמי(תהלים 
ח יּ יני . כּ מ ׁש ּפ טי יי' רבּ ים

כּ תיבּת א  מה נז )חזי, ו יּ ל(ישעיה  
וּ כתיב לבּ וֹ . בּ דרך ׁש וֹ בב

פ' זוהר 

משפטי

ב') ק"ו ד)

אמר  הּפ סוּ ק עליהם  ת ׁש וּ בה, עשׂ וּ 
סו) בּ פגרי(ישעיה וראוּ  ויצאוּ 

וגוֹ '. בּ י  הּפ ׁש עים האנ ׁש ים

ּפ ימ וּ ם על אף זה אדם  בּ ן   ּכ 
בּ מקוֹ ם  וּ פוֹ גם  בּ וֹ , ׁש ּפ ׁש ע
מקבּ ל  לפניו, ו ׁש ב צרי ׁש לּ א
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי עליו , וחס אוֹ ת וֹ 
הוּ א, רחמים  מלא הוּ א  ּבּ רו
מע שׂ יו כּ ל  על  רחמים  וּ מתמלּ א
כּ ל  על ורחמיו א וֹ מר  ׁש אּת ה כּ מוֹ 
בּ המוֹ ת  על אפילוּ  מעשׂ יו ,
אם  רחמיו, מגּ יעים ועוֹ פוֹ ת
ׁש כּ ן כּ ל רחמיו , מגּ יעים עליהם
וּ מכּ ירים  ׁש יּ וֹ דעים אדם בּ ני על
מ גּ יעים  ׁש רחמיו  לאדוֹ נם, לׁש בּ ח
זה  ועל עליהם, ושורים עליהם
ה', ר בּ ים  רחמי" דּ וד : אמר 

חיּ ני" קנו)כּ מׁש ּפ טי קיט, .(תהלים 
מדבש ) .(מתוק

"ו יּ לבּ וֹ א  כּ תוּ ב: מה וּ ראה,
לבּ וֹ " בּ דר (ישעיהו ׁש וֹ בב  



םלביז הר יטִַַָ יב  אות


לייכ  רימ יקיצ  אי מדי ע בה עלי מקְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

 ֲַלעמד

ולאבליו,וא ׁש לּ ם  לוֹ  נחוּ מים 
דּ מיתא אתחזי הא 

מיתא(אלא)איהוּ , ודּ אי אין, 
דּ הוֹ איל בּ חיּ ין וקיּ ימא  (אלאאיה וּ , 

והואיל) בחיין וקיימא איהו  ואיהוּ דאיהי 
ואׁש לּ ם מהוּ  אקרי. מיתא רׁש ע,
ק וּ דׁש א א לּ א ולאבליו. לוֹ  נחוּ מים 
בּ ני עם  טיבוּ  עביד הוּ א בּ רי
ׁש נין מי"ג  דּ עאל דּ כיון נׁש א ,

עּמ יּה  ּפ קיד (בראשית וּ להלאה, 
ע"ב ) קס"ה ע"ב, מלאכיןקמ"ד ּת רין

מימינּ יּה , חד ליּה , דּ נטרי נט וּ רין
ממאליּה . וחד

מיׁש ר ,כּ ד בּ ארח נׁש  בּ ר אזיל 
ואּת קיפוּ  בּ יּה , חדּ אן אינּ וּ ן
קמיּה  מכרזן בּ חדוה, עּמ יּה 
לד יּ וּ קנא יקר הבוּ  ואמרין,

א וכד  עקימ וּ ,דּ מל כּ א. בּ ארח זיל  
וּ מתעברן עליּה , מתאבּ לן אינּ וּ ן
ק וּ דׁש א בּ יּה  דּ אתקיף כּ יון מניה.
בּ ארח ליּה  ואנהיג הוּ א, בּ רי

פ' זוהר 

משפטי

ק"ו :) ד)

ולאבליו ""ואׁש לּ ם ל וֹ  נחמים 
יח ) נז, הרי(יׁש עיה וּ  , 

ה וּ א, ׁש ּמ ת ו דּ אי(אלּ א)נראה כּ ן  
ׁש הוֹ איל  בּ חיּ ים, ועוֹ מד הוּ א מת
בחיים, וע וֹ מד הוא  חי ודאי אלא  (ס"א

מהוּ והוֹ איל) נקרא . מת  רׁש ע וה וּ א 
אלּ א  ולאבליו . ל וֹ  נחמים  ואׁש לּ ם
עם  ט וֹ ב עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מל ׁש  ׁש נּ כנס ׁש כּ יון  אדם, בּ ני

מצוּ ה  והלאה, ׁש נים עּמ וֹ עשׂ רה 
ׁש וֹ מרים  ׁש וֹ מרים  מלאכים ׁש ני
ואחד  מימינ וֹ  אחד אוֹ ת וֹ ,

מ מאלוֹ .

י ׁש ר כּ אׁש ר  בּ דר אדם בּ ן   הוֹ ל 
בּ וֹ  שׂ מחים הם
בּ שׂ מחה, עּמ וֹ  וּ מתחזּ קים
הבוּ  ואוֹ מרים לפניו  וּ מכריזים
וכאׁש ר  .ה ּמ ל לדי וֹ קן  כבוֹ ד 
הם  עקוּ מה, בּ דר  הוֹ ל
מּמ נּ וּ . ונעבּ רים עליו  מתא בּ לים 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ׁש ּמ חזיק כּ יון 

םלביז הר יא ִַַָ אות יח 

ארחוֹ י,ק וּ ד ׁש א  חמי הוּ א בּ רי 
בּ לא בּ ביׁש , אזלין דּ קא 
בּ רי ק וּ דׁש א  אמר ּת וֹ עלּת א,
לאתקפא אצטריכנא  אנא  ה וּ א ,
דּ רכיו דכתיב ה וּ א  הדא  בּ ידיּה ,

אזלין(וארפאהו )ראיתי, דּ קא  
ליּה  למיהב בּ עי אנא  בּ ח ׁש וֹ כא ,
דכתיב הוּ א הדא אסוותא 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  וארּפ אהוּ ,

אעיל  ארחיּה [יא]איה וּ  בּ ל בּ יּה  
לנׁש מתיּה . ואסוותא דתיוּ בּת א
דאּת  כּ מה ואנחהוּ . מאי ואנחה וּ ,

לכ)אמר העם .(שמות  את נחה ל 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  אנהיג
דּ אתקיף כּ מאן מיׁש ר , בּ ארח
מגּ וֹ  ואפקיּה  דּ אחרא , בּ ידא 

חׁש וֹ כא .

דּ רכיוהּק דוֹ ׁש  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו 
בּ לי בּ רע הוֹ לכים אׁש ר 
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר ּת וֹ עלת,
הוּ א  זה  בּ ידוֹ , להחזיק צרי אני

ראיתי  דּ רכיו  .(ואר ּפ אהוּ )ׁש כּ ת וּ ב 

לתת  צרי אני , בּ חׁש ׁש הוֹ לכים
הּק דוֹ ׁש  ואר ּפ אהוּ , רפוּ אה. לוֹ 
דּ רכי בּ לבּ וֹ  מכניס הוּ א  הוּ א בּ ר
לנ ׁש מתוֹ . וּ רפוּ אה ּת ׁש וּ בה 
כּ מוֹ  ואנחהוּ . מה ואנחהוּ .
את  נחה ל" א וֹ מר  ׁש אּת ה

לד)העם " לב, מנהיג(שמות , 
בּ דר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ ת וֹ 
אחר  בּ יד ׁש ּמ חזיק כּ מי י ׁש ר ,

. הח ׁש  ֹמּת ו וּ מוֹ ציאוֹ 
מדבש ) (מתוק

מל י"יא . יט)וע יד  בה(ירמיה עני ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
 וע בה. הרע יצר ל   אתרפ למ ה , ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרפאה 

נחמא ח )מדר רק רפאה(ראית ה בה  . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
יעקב עי וע ,(' וכ לעו)לע את ימא  ,(מ כת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

נחל ערבי  וע הרעת . נגע וארא)נרא ,(רת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ימח וע בה . ידי על רק העו נת  ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָרפאת 
א)מה יח  אחרי מביאה(רת  מאהבה  בה  , ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

רפאה  ת קדמ לחזר   ל והע  האד ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹאת 
 לע נתיבת  ועי ההתחלתי. למב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה ביאה

ב') רק  הבה האד,(נתיב על  ג ה בה  , ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ

א ריא  תלהי עליו ות מ ר רפאה  ל ְְְְִִִִֶָָָָָֹביא
חכמה ראית  וע רביעי)יחלה. רק  הבה  ,(ער ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 וע .ללע רפאה  מביאה  מראה  בה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָאפיל
רי ה י ספת ע ד ספר  פ"ו   ימא (על ִִֵֶֶֶַַַַָ

מא') ,(יתר רת נחל ערבי ועי על , נפלא ל  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ה' ה א,  ר ד ה ר רפאה היא ְְִֶֶֶַַָָָָה בה
וזה ה בה  היא הרפאה את נת עצמְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
ינה ספר ע ספק   ללא ואי  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמרא

יבה )לע לת א ר א רפאת(חלק  סד , ְְְְְִִֵֶַַָָ
.פֶֶַה
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לייכ  רימ יקיצ  אי מדי ע בה עלי מקְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

 ֲַלעמד

ולאבליו,וא ׁש לּ ם  לוֹ  נחוּ מים 
דּ מיתא אתחזי הא 

מיתא(אלא)איהוּ , ודּ אי אין, 
דּ הוֹ איל בּ חיּ ין וקיּ ימא  (אלאאיה וּ , 

והואיל) בחיין וקיימא איהו  ואיהוּ דאיהי 
ואׁש לּ ם מהוּ  אקרי. מיתא רׁש ע,
ק וּ דׁש א א לּ א ולאבליו. לוֹ  נחוּ מים 
בּ ני עם  טיבוּ  עביד הוּ א בּ רי
ׁש נין מי"ג  דּ עאל דּ כיון נׁש א ,

עּמ יּה  ּפ קיד (בראשית וּ להלאה, 
ע"ב ) קס"ה ע"ב, מלאכיןקמ"ד ּת רין

מימינּ יּה , חד ליּה , דּ נטרי נט וּ רין
ממאליּה . וחד

מיׁש ר ,כּ ד בּ ארח נׁש  בּ ר אזיל 
ואּת קיפוּ  בּ יּה , חדּ אן אינּ וּ ן
קמיּה  מכרזן בּ חדוה, עּמ יּה 
לד יּ וּ קנא יקר הבוּ  ואמרין,

א וכד  עקימ וּ ,דּ מל כּ א. בּ ארח זיל  
וּ מתעברן עליּה , מתאבּ לן אינּ וּ ן
ק וּ דׁש א בּ יּה  דּ אתקיף כּ יון מניה.
בּ ארח ליּה  ואנהיג הוּ א, בּ רי

פ' זוהר 

משפטי

ק"ו :) ד)

ולאבליו ""ואׁש לּ ם ל וֹ  נחמים 
יח ) נז, הרי(יׁש עיה וּ  , 

ה וּ א, ׁש ּמ ת ו דּ אי(אלּ א)נראה כּ ן  
ׁש הוֹ איל  בּ חיּ ים, ועוֹ מד הוּ א מת
בחיים, וע וֹ מד הוא  חי ודאי אלא  (ס"א

מהוּ והוֹ איל) נקרא . מת  רׁש ע וה וּ א 
אלּ א  ולאבליו . ל וֹ  נחמים  ואׁש לּ ם
עם  ט וֹ ב עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מל ׁש  ׁש נּ כנס ׁש כּ יון  אדם, בּ ני

מצוּ ה  והלאה, ׁש נים עּמ וֹ עשׂ רה 
ׁש וֹ מרים  ׁש וֹ מרים  מלאכים ׁש ני
ואחד  מימינ וֹ  אחד אוֹ ת וֹ ,

מ מאלוֹ .

י ׁש ר כּ אׁש ר  בּ דר אדם בּ ן   הוֹ ל 
בּ וֹ  שׂ מחים הם
בּ שׂ מחה, עּמ וֹ  וּ מתחזּ קים
הבוּ  ואוֹ מרים לפניו  וּ מכריזים
וכאׁש ר  .ה ּמ ל לדי וֹ קן  כבוֹ ד 
הם  עקוּ מה, בּ דר  הוֹ ל
מּמ נּ וּ . ונעבּ רים עליו  מתא בּ לים 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ׁש ּמ חזיק כּ יון 

םלביז הר יא ִַַָ אות יח 

ארחוֹ י,ק וּ ד ׁש א  חמי הוּ א בּ רי 
בּ לא בּ ביׁש , אזלין דּ קא 
בּ רי ק וּ דׁש א  אמר ּת וֹ עלּת א,
לאתקפא אצטריכנא  אנא  ה וּ א ,
דּ רכיו דכתיב ה וּ א  הדא  בּ ידיּה ,

אזלין(וארפאהו )ראיתי, דּ קא  
ליּה  למיהב בּ עי אנא  בּ ח ׁש וֹ כא ,
דכתיב הוּ א הדא אסוותא 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  וארּפ אהוּ ,

אעיל  ארחיּה [יא]איה וּ  בּ ל בּ יּה  
לנׁש מתיּה . ואסוותא דתיוּ בּת א
דאּת  כּ מה ואנחהוּ . מאי ואנחה וּ ,

לכ)אמר העם .(שמות  את נחה ל 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  אנהיג
דּ אתקיף כּ מאן מיׁש ר , בּ ארח
מגּ וֹ  ואפקיּה  דּ אחרא , בּ ידא 

חׁש וֹ כא .

דּ רכיוהּק דוֹ ׁש  רוֹ אה הוּ א  ּבּ ר ו 
בּ לי בּ רע הוֹ לכים אׁש ר 
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר ּת וֹ עלת,
הוּ א  זה  בּ ידוֹ , להחזיק צרי אני

ראיתי  דּ רכיו  .(ואר ּפ אהוּ )ׁש כּ ת וּ ב 

לתת  צרי אני , בּ חׁש ׁש הוֹ לכים
הּק דוֹ ׁש  ואר ּפ אהוּ , רפוּ אה. לוֹ 
דּ רכי בּ לבּ וֹ  מכניס הוּ א  הוּ א בּ ר
לנ ׁש מתוֹ . וּ רפוּ אה ּת ׁש וּ בה 
כּ מוֹ  ואנחהוּ . מה ואנחהוּ .
את  נחה ל" א וֹ מר  ׁש אּת ה

לד)העם " לב, מנהיג(שמות , 
בּ דר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ ת וֹ 
אחר  בּ יד ׁש ּמ חזיק כּ מי י ׁש ר ,

. הח ׁש  ֹמּת ו וּ מוֹ ציאוֹ 
מדבש ) (מתוק

מל י"יא . יט)וע יד  בה(ירמיה עני ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
 וע בה. הרע יצר ל   אתרפ למ ה , ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרפאה 

נחמא ח )מדר רק רפאה(ראית ה בה  . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
יעקב עי וע ,(' וכ לעו)לע את ימא  ,(מ כת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

נחל ערבי  וע הרעת . נגע וארא)נרא ,(רת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ימח וע בה . ידי על רק העו נת  ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָרפאת 
א)מה יח  אחרי מביאה(רת  מאהבה  בה  , ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

רפאה  ת קדמ לחזר   ל והע  האד ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹאת 
 לע נתיבת  ועי ההתחלתי. למב ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה ביאה

ב') רק  הבה האד,(נתיב על  ג ה בה  , ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ

א ריא  תלהי עליו ות מ ר רפאה  ל ְְְְִִִִֶָָָָָֹביא
חכמה ראית  וע רביעי)יחלה. רק  הבה  ,(ער ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 וע .ללע רפאה  מביאה  מראה  בה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָאפיל
רי ה י ספת ע ד ספר  פ"ו   ימא (על ִִֵֶֶֶַַַַָ

מא') ,(יתר רת נחל ערבי ועי על , נפלא ל  ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ה' ה א,  ר ד ה ר רפאה היא ְְִֶֶֶַַָָָָה בה
וזה ה בה  היא הרפאה את נת עצמְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ
ינה ספר ע ספק   ללא ואי  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמרא

יבה )לע לת א ר א רפאת(חלק  סד , ְְְְְִִֵֶַַָָ
.פֶֶַה
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המ  מדי ע בה עלי מקְְְְֲִֵֵֶֶַָָ

אּת מר ,מאי הא  בּ גּפ וֹ . יצא  
בּ יּה , אית רזא ּת וּ  אבל 

אמר , דּ א ּת  כּ מה בּ ג ּפ וֹ , (משלי יצא  
מהט) קרת, מרוֹ מי גּ ּפ י על

הכא אוּ ף וּ סליק וּ , עלּ וּ ייא להתם 
דמריהוֹ ן אתר  וּ סליקוּ , עלּ וּ ייא
צדּ יקים אפילּ וּ  סלּ קין, דּ תיוּ בּת א
ּת ּמ ן . למיקם  יכלין לא  גּ מ וּ רים

בּ תיוּ בּת א דּ תב כּ יון  ּכ ,[יג]וּ בּ גין 
ליּה  מקבּ ל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

מ יּ ד. ו דּ אי

פ' זוהר 

 ד  משפטי

ק"ו .)

בג ּפ וֹ מה  יצא  נתבּ אר.זּ ה  הרי ? 
יצא  בּ וֹ , יׁש  סוֹ ד עוֹ ד אבל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ט )בּ ג ּפ וֹ  על (משלי 
עלּ וּ י לּ ׁש ם מה קרת. מרמי גּ ּפ י
עלּ וּ י כּ אן  אף והתעלּ וּ ת ,
תׁש וּ בה  ׁש בּ עלי  מקוֹ ם והתעלּ וּ ת .
לא  גּ מוּ רים צדּ יקים אפלּ וּ  עוֹ לים,
, ּכ וּ מוּ ם  ׁש ם. לעמד  יכ וֹ לים
הּק דוֹ ׁש  בּ תׁש וּ בה , ׁש ב כּ יון 
ו דּ אי א וֹ תוֹ  מקבּ ל הוּ א  ּבּ רו

מיּ ד.

יט) ה בהלג  עלי ל הדקה  מעי ל  ער ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
 יקיצ ארחת וע י תר. הערי מע ה  (ער ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הראו ה ) לפני ונחמד אהב  בה על  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יצחק  עקדת  וע הרה.  כר('א הערה ק' (ער ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

 וע .ועמל טרח יגל  עבר   ער דל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹפי
אפרי מחנה נבי( גל זכ ת .(הפטרת זדנת  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻ

לוי  קד ת  מיני)וע להד)רת דל  ענג ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
 וע מר. מיק יתר בה מה על  ה א רְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

יראל  יתר)אהב  ר ת יחד טיל)דה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
 וע .כתרי בה  ה על  את  מער  הא רְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
טר קה יראת עני ה תחיל ר  ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָה נה 
על  את יעלה ה א ר דה ְֲֶֶֶַַַַַָָערב ת
יער ת וע .יקיה מעלת  למעלה  ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָה בה

טו)דב ר   רא י(חלק  מיחד ו ער מק ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ

הרת לאכי  מ ב אפיל בה . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָלבעלי
.לרא פכיה  ה ְְֲִֶָָֹמאס

מענייג. ילקט  כ')וע רמז ב' רק  עני) ראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
מה ימח וע .עד ג בה לעל ל  י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹית

סו/   חת יכל א)(רת טמא מי רק  עני ְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לאברה חסד וע למת. מח )לה יג נהר ה  מעי) ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 מדיע בה עלי   ק לכ טעמי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָב'
לוי קדת וע .' וכ( רי רביעית נ ס (קדה   טע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ

יראל אהב וע . לכ( "נ נספת .(לטי גמא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
י ח מי אר פכ "ד )וע רה  חי עני) רת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

 האד את פכיה ריה ריי מ ְְִִִִִִֶַָָָָבה 
ה הרהר מ ר מהיק י תר  – מאד  ְְְְִֵֵֵַַַַָֹלטב 
 ני סבר   ריה קל  צ יק נקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָתבה 

צ יק רי  וע יג)יפ ת, א ת  בה ו ת לו (רת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

םלביז הר יב ִַַָ אות כ

ואׁש לּ ם כּ תיב, כּ דין מיׁש ר,
ואׁש לּ ם ולאבליו . ל וֹ  נחמים
דּ איהוּ  בּ קדמיתא , לוֹ  נחוּ מים 
בּ קדמיתא, דּ עבד מה על אתנחם
ותב הׁש ּת א, דּ עבד מה ועל
ולאבליו, כּ ן וּ בתר בּ תיוּ בּת א.
מתא בּ לן דּ הו וֹ  מלאכין אינּ וּ ן
והׁש ּת א מנּ יּה , אתעברוּ  כּ ד עליּה 
ודּ אי הא בּ הדיּה , דּ אתהדּ ר וּ 

סטרין . לכל נח וּ מים

בּ כל וה ׁש ּת א  חי ו דּ אי. חי איה וּ  
בּ אילנא אחיד סטרין,
דּ חיּ י, בּ אילנא  דּ אחיד  וכיון דּ חיּ י,

ּת ׁש וּ בה, בּ על אקרי (נשא כּ דין 
ע "ב) ישׂ ראל ,קכ"ב כּ נסת דּ הא 

ואיהוּ  אקרי. הכי אוּ ף ּת ׁש וּ בה
וקדמאי אקרי. ּת ׁש וּ בה בּ על
ועל  מּמ ׁש . ּת ׁש וּ בה בּ על אמרוּ ,
אינם גּ מ וּ רים צדּ יקים  אפילּ וּ  דּ א ,

בּ מק וֹ ם לעמוֹ ד , ׁש בּ עלי[יב]יכ וֹ לים 
עוֹ מדים . ּת ׁש וּ בה

י ׁש רה,  בּ דר אוֹ תוֹ  וּ מנהיג הוּ א 
לוֹ  נח וּ מים "ואׁש לּ ם כּ ת וּ ב: אז 
לוֹ  נחוּ מים  ואׁש לּ ם ולאבליו ".
מה  על מתנחם ׁש הוּ א  בּ ראׁש וֹ נה,
מה  ועל בּ ראׁש וֹ נה עשׂ ה
בּ תׁש וּ בה, ו ׁש ב עכ ׁש ו ׁש עוֹ שׂ ה
ה ּמ לאכים  א לּ וּ  ולאבליו, כּ ן ואחר
כּ אׁש ר  עליו , מתאבּ לים  ׁש היוּ 
שהוחזרו ועכׁש ו מּמ נּ וּ . נעבּ ר וּ 
לכל  נחוּ מים  ו דּ אי  הרי אּת וֹ ,

צדדים.
בּ כל ועכׁש ו חי ו דּ אי . חי ה וּ א 

בּ עץ  א וֹ חז צדדים,
החיּ ים  בּ עץ ׁש א וֹ חז  וכיון  החיּ ים.
ׁש הרי ּת ׁש וּ בה, בּ על  נקרא אז 
 ּכ אף  ּת ׁש וּ בה ישׂ ראל  כּ נסת 
נקרא, ּת ׁש וּ בה  בּ על  והוּ א נקראת,
ּת ׁש וּ בה  בּ על אמרוּ  וקדמ וֹ נים
צדּ יקים  אפיל וּ  כּ ן  ועל מּמ ׁש .

לעמ וֹ ד יכוֹ לים  אינם (בּ וֹ )גּ מ וּ רים 
עוֹ מדים. ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי בּ מק וֹ ם

מדבש ) (מתוק

הח ייב. אר יז)וע יד ה רה(ד ר מ ראיה  ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
לי  וע .' וכ  מדיע בה עלי מקְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ט)יקר  ו  בחינת(וקרא ה א תבה  וב החטא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
יקד דק( דק רק מלי"(ולא וע (יחזקאל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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המ  מדי ע בה עלי מקְְְְֲִֵֵֶֶַָָ

אּת מר ,מאי הא  בּ גּפ וֹ . יצא  
בּ יּה , אית רזא ּת וּ  אבל 

אמר , דּ א ּת  כּ מה בּ ג ּפ וֹ , (משלי יצא  
מהט) קרת, מרוֹ מי גּ ּפ י על

הכא אוּ ף וּ סליק וּ , עלּ וּ ייא להתם 
דמריהוֹ ן אתר  וּ סליקוּ , עלּ וּ ייא
צדּ יקים אפילּ וּ  סלּ קין, דּ תיוּ בּת א
ּת ּמ ן . למיקם  יכלין לא  גּ מ וּ רים

בּ תיוּ בּת א דּ תב כּ יון  ּכ ,[יג]וּ בּ גין 
ליּה  מקבּ ל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

מ יּ ד. ו דּ אי

פ' זוהר 

 ד  משפטי

ק"ו .)

בג ּפ וֹ מה  יצא  נתבּ אר.זּ ה  הרי ? 
יצא  בּ וֹ , יׁש  סוֹ ד עוֹ ד אבל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ט )בּ ג ּפ וֹ  על (משלי 
עלּ וּ י לּ ׁש ם מה קרת. מרמי גּ ּפ י
עלּ וּ י כּ אן  אף והתעלּ וּ ת ,
תׁש וּ בה  ׁש בּ עלי  מקוֹ ם והתעלּ וּ ת .
לא  גּ מוּ רים צדּ יקים אפלּ וּ  עוֹ לים,
, ּכ וּ מוּ ם  ׁש ם. לעמד  יכ וֹ לים
הּק דוֹ ׁש  בּ תׁש וּ בה , ׁש ב כּ יון 
ו דּ אי א וֹ תוֹ  מקבּ ל הוּ א  ּבּ רו

מיּ ד.

יט) ה בהלג  עלי ל הדקה  מעי ל  ער ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
 יקיצ ארחת וע י תר. הערי מע ה  (ער ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הראו ה ) לפני ונחמד אהב  בה על  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יצחק  עקדת  וע הרה.  כר('א הערה ק' (ער ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

 וע .ועמל טרח יגל  עבר   ער דל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹפי
אפרי מחנה נבי( גל זכ ת .(הפטרת זדנת  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻ

לוי  קד ת  מיני)וע להד)רת דל  ענג ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
 וע מר. מיק יתר בה מה על  ה א רְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

יראל  יתר)אהב  ר ת יחד טיל)דה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
 וע .כתרי בה  ה על  את  מער  הא רְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
טר קה יראת עני ה תחיל ר  ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָה נה 
על  את יעלה ה א ר דה ְֲֶֶֶַַַַַָָערב ת
יער ת וע .יקיה מעלת  למעלה  ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָה בה

טו)דב ר   רא י(חלק  מיחד ו ער מק ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ

הרת לאכי  מ ב אפיל בה . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָלבעלי
.לרא פכיה  ה ְְֲִֶָָֹמאס

מענייג. ילקט  כ')וע רמז ב' רק  עני) ראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
מה ימח וע .עד ג בה לעל ל  י ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹית

סו/   חת יכל א)(רת טמא מי רק  עני ְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לאברה חסד וע למת. מח )לה יג נהר ה  מעי) ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 מדיע בה עלי   ק לכ טעמי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָב'
לוי קדת וע .' וכ( רי רביעית נ ס (קדה   טע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ

יראל אהב וע . לכ( "נ נספת .(לטי גמא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
י ח מי אר פכ "ד )וע רה  חי עני) רת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

 האד את פכיה ריה ריי מ ְְִִִִִִֶַָָָָבה 
ה הרהר מ ר מהיק י תר  – מאד  ְְְְִֵֵֵַַַַָֹלטב 
 ני סבר   ריה קל  צ יק נקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָתבה 

צ יק רי  וע יג)יפ ת, א ת  בה ו ת לו (רת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

םלביז הר יב ִַַָ אות כ

ואׁש לּ ם כּ תיב, כּ דין מיׁש ר,
ואׁש לּ ם ולאבליו . ל וֹ  נחמים
דּ איהוּ  בּ קדמיתא , לוֹ  נחוּ מים 
בּ קדמיתא, דּ עבד מה על אתנחם
ותב הׁש ּת א, דּ עבד מה ועל
ולאבליו, כּ ן וּ בתר בּ תיוּ בּת א.
מתא בּ לן דּ הו וֹ  מלאכין אינּ וּ ן
והׁש ּת א מנּ יּה , אתעברוּ  כּ ד עליּה 
ודּ אי הא בּ הדיּה , דּ אתהדּ ר וּ 

סטרין . לכל נח וּ מים

בּ כל וה ׁש ּת א  חי ו דּ אי. חי איה וּ  
בּ אילנא אחיד סטרין,
דּ חיּ י, בּ אילנא  דּ אחיד  וכיון דּ חיּ י,

ּת ׁש וּ בה, בּ על אקרי (נשא כּ דין 
ע "ב) ישׂ ראל ,קכ"ב כּ נסת דּ הא 

ואיהוּ  אקרי. הכי אוּ ף ּת ׁש וּ בה
וקדמאי אקרי. ּת ׁש וּ בה בּ על
ועל  מּמ ׁש . ּת ׁש וּ בה בּ על אמרוּ ,
אינם גּ מ וּ רים צדּ יקים  אפילּ וּ  דּ א ,

בּ מק וֹ ם לעמוֹ ד , ׁש בּ עלי[יב]יכ וֹ לים 
עוֹ מדים . ּת ׁש וּ בה

י ׁש רה,  בּ דר אוֹ תוֹ  וּ מנהיג הוּ א 
לוֹ  נח וּ מים "ואׁש לּ ם כּ ת וּ ב: אז 
לוֹ  נחוּ מים  ואׁש לּ ם ולאבליו ".
מה  על מתנחם ׁש הוּ א  בּ ראׁש וֹ נה,
מה  ועל בּ ראׁש וֹ נה עשׂ ה
בּ תׁש וּ בה, ו ׁש ב עכ ׁש ו ׁש עוֹ שׂ ה
ה ּמ לאכים  א לּ וּ  ולאבליו, כּ ן ואחר
כּ אׁש ר  עליו , מתאבּ לים  ׁש היוּ 
שהוחזרו ועכׁש ו מּמ נּ וּ . נעבּ ר וּ 
לכל  נחוּ מים  ו דּ אי  הרי אּת וֹ ,

צדדים.
בּ כל ועכׁש ו חי ו דּ אי . חי ה וּ א 

בּ עץ  א וֹ חז צדדים,
החיּ ים  בּ עץ ׁש א וֹ חז  וכיון  החיּ ים.
ׁש הרי ּת ׁש וּ בה, בּ על  נקרא אז 
 ּכ אף  ּת ׁש וּ בה ישׂ ראל  כּ נסת 
נקרא, ּת ׁש וּ בה  בּ על  והוּ א נקראת,
ּת ׁש וּ בה  בּ על אמרוּ  וקדמ וֹ נים
צדּ יקים  אפיל וּ  כּ ן  ועל מּמ ׁש .

לעמ וֹ ד יכוֹ לים  אינם (בּ וֹ )גּ מ וּ רים 
עוֹ מדים. ּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי בּ מק וֹ ם

מדבש ) (מתוק

הח ייב. אר יז)וע יד ה רה(ד ר מ ראיה  ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
לי  וע .' וכ  מדיע בה עלי מקְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ט)יקר  ו  בחינת(וקרא ה א תבה  וב החטא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
יקד דק( דק רק מלי"(ולא וע (יחזקאל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ



םלביז הר כג ִַַָ טו אות

דּ א ׁש ּת דּ ל  מאן מהכא ,
חוֹ בין עץ. דּ איהוּ  בּ א וֹ רייתא ,

בּ הוֹ ן דּ א ּת מר א )דּ יליּה , (שמות  
קׁש ה, בּ עבוֹ דה חיּ יהם את וימררוּ 
ליּה , מחיל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

מתיקין . ויתחזרוּ ן


נׁש אכּ ּמ ה לבני להוּ  אית 

בּ פ וּ לחנא לאסּת כּ לא 
אית כּ ּמ ה הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א
דּ א וֹ רייתא, בּ מ לּ י לאסּת כּ לא  להוּ 

בּ א וֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן ,[יד]דּ כל 
דּ עלמא ק וֹ רבּ נין כּ ל מקרב כּ אילּ וּ 
עוֹ ד  ולא ה וּ א . בּ רי קוּ ד ׁש א  לקּמ י
מכּפ ר  הוּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  א לּ א
ליּה  וּ מּת קנין חוֹ בוֹ י, כּ ל על  ליּה 

דּ אתי . לעלמא כּ וּ רסיין כּ מה 

שלח פ' זהר

קנט.) ד)

ׁש לּ וֹ  חּט אים עץ, ׁש היא  בּ ּת וֹ רה
ח יּ יהם  את  "וימרר וּ  בּ הם: ׁש נּ אמר
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  קׁש ה", בּ עבוֹ דה

מת וּ קים. ויהפכוּ  לוֹ  מ וֹ חל הוּ א 
מדבש ) .(מתוק

אדם כּ ּמ ה לבני להם  יׁש  
בּ עבוֹ דת  להסּת כּ ל
להם  יׁש  כּ ּמ ה ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מי ׁש כּ ל תוֹ רה. בּ דברי  להסּת כּ ל
מקריב  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
הּק דוֹ ׁש  לפני  העוֹ לם קר בּ נ וֹ ת כּ ל
אלּ א  עוֹ ד, ולא הוּ א .  ּבּ רו
על  לוֹ  מכּפ ר  ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ ּמ ה  לוֹ  וּ מתּק נים חטאיו , כּ ל

ה בּ א. לעוֹ לם  כסאוֹ ת 

החייד . נפ ל"א)וע רק  ד' עני) ער  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
 אמרי ל טי וע הרה . ח ידי על ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹבה 

יד ) לסליחה(את נזה  רה ברי ידי על  עניְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
אד חי וע קמג)ולתבה . לל ני עני (חלק , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ויתקרב  יתרה   ה רה  עסק הרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפי
ת הפטרת מו מאר וע ה רא. ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָלעבדת 
ה'. אל בו רה  ברי  כע  קח עני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָבה 

מבר ק ל ספר א')וע עני (חלק  י ה ספר  , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
 טי מ  מ ו מאר וע .פה רפאת  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה רה

וא ה ) ה תחיל תבה(ר  להרהר חב עני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
 מ ו מאר  וע וזיע. רתת וללמד הד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפני

ועית) ה תחיל ר רמה לעת(רת י עני , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
מאר וע הד. ואחר הד לפני  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָבה 

מקהל )וו עד".(רת ויח לחכ " עני , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
נחל  ערבי  לח )וע ו )רת  מרע סר  עני , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

עה אד יעה וכל  טב , ועה   ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָואחר
על   נענ וה א לה  ח סימ רע ְְְֱִִֶַַַַָָָֹוהא

.דִל

םלביז הר ידִַַָ אות כב


מחל ה א ר דה ,י הח ע היא  רה ע סק ִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ע נתיו ֲָל

הרוֹ אהועוֹ ד  הרוֹ אה, בּ פרק 
ּת ּמ וּ  בּ חלוֹ ם, ּת מרים

דכתיב, ה וּ א  הדא (איכהעוֹ נוֹ תיו. 
בּ גיןד ) צּ יּ וֹ ן. בּ ת עוֹ נ ּת ם

דּ יעקב, דּ רגא  ּת ם, בּ יּה  דּ תמרים ,
בּ יּה , כה)דּ א ּת מר ויעקב(בראשית 

דּ א ועל  מרים, חוֹ בין ּת ם. איׁש 
מ''ר. ותּמ ן ּת ''ם , ּת ּמ ן ּת מרים :

הדאהכא  הּמ ים. וימּת ק וּ  רמיז, 
דכתיב, טו )הוּ א (שמות  

ה ּמ ים . וימּת ק וּ  עץ יי ו יּ וֹ רהוּ 

פ' זוהר 

בהעלות

קנג.) ד)

הר וֹ אה בּ פ ועוֹ ד הרוֹ אה. רק 
ּת ּמ וּ  בּ חל וֹ ם, ּת מרים
"ּת ם  ׁש כּ תוּ ב: הוּ א  זה  עו וֹ נ וֹ תיו,
בּ וֹ  ׁש ּת מרים מ ּפ ני ציּ וֹ ן ", בּ ת עוֹ נ
בּ וֹ : ׁש נּ אמר יעקב דּ רגּ ת  ּת ם,
מרים  חּט אים ּת ם", איׁש  "ויעקב
ו ׁש ם  ת"ם ׁש ם ּת מרים  כּ ן ועל

מ"ר.

זה כּ אן הּמ ים, ו יּ מּת ק וּ  רמוּ ז  
עץ... ה' "ויּ וֹ רהוּ  ׁש כּ תוּ ב:
ׁש עוֹ סק  מי מכּ אן  הּמ ים", ו יּ מּת קוּ 

א" עד אנ ג)"ב  צ, תהלי) כ כ עד – ְֱִֵַַַָָָ
רה מדר  וע תבה , ג' מדרגה – נפ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָל 

כא:) א יריה אא(יר  בה  יע אי עני ְְְִִִִִֵֶַַָָ
 ד ה ל "ה וע ,ריי ידי  א תעל הא תת (ער  ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ט) ואמ נה אמת וע א ' החטא, ימנ ריי עני ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ריע י"ג)ספר רק  רביעי מיני (מאמר ג' עני ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

רכ ת  וע ,ה ריא')י אד (ה' ראה  עני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
אב  וע מעיו , יפ עליו   אי ריְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

כג) (לז א לאב כחה  עני ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹרל"ג
קנטרס  וע עליו , אי ה רי ה על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמע יו

 מאמרי ריססנד ה רית ארצת תשמ"ב  (נת ְְְְֲִִִִִַַַַַָ

זלאט ב") מנח "בית ילקט  זה מעני עד  וע ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ

רכו) עד ריי דפרקא (ער ובאגרא קכד,, (את ִִֵֶַ

מכ רי ועד ) עניי " "ראה  מריא א רק עני . ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָ
ד ק רפי יח וע רי ד ה ע ב' א ת(חלק 30 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ

על פ"ז) בה עניני  ספרי   וע הנ"ל. עניְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ
על  וחקר "  ח" וח בת עקביו  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָהעונ ת
אחד ל  על י  ל  צרי עקביו   ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָעו נת 
עת  אפיל לח צרי עקביו  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואחד
מ פק   אפיל יב   מה ול ב   ל  ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהרעת
עה לא א מצוה , עסק יפ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעברה 
 הע ראית  רת על ה מדר  וע , מְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
פה  לב א וא", "חבלי נראה  ט ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָה

העגלה". ְֲַָָָל "עבת



םלביז הר כג ִַַָ טו אות

דּ א ׁש ּת דּ ל  מאן מהכא ,
חוֹ בין עץ. דּ איהוּ  בּ א וֹ רייתא ,

בּ הוֹ ן דּ א ּת מר א )דּ יליּה , (שמות  
קׁש ה, בּ עבוֹ דה חיּ יהם את וימררוּ 
ליּה , מחיל הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

מתיקין . ויתחזרוּ ן


נׁש אכּ ּמ ה לבני להוּ  אית 

בּ פ וּ לחנא לאסּת כּ לא 
אית כּ ּמ ה הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א
דּ א וֹ רייתא, בּ מ לּ י לאסּת כּ לא  להוּ 

בּ א וֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן ,[יד]דּ כל 
דּ עלמא ק וֹ רבּ נין כּ ל מקרב כּ אילּ וּ 
עוֹ ד  ולא ה וּ א . בּ רי קוּ ד ׁש א  לקּמ י
מכּפ ר  הוּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  א לּ א
ליּה  וּ מּת קנין חוֹ בוֹ י, כּ ל על  ליּה 

דּ אתי . לעלמא כּ וּ רסיין כּ מה 

שלח פ' זהר

קנט.) ד)

ׁש לּ וֹ  חּט אים עץ, ׁש היא  בּ ּת וֹ רה
ח יּ יהם  את  "וימרר וּ  בּ הם: ׁש נּ אמר
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  קׁש ה", בּ עבוֹ דה

מת וּ קים. ויהפכוּ  לוֹ  מ וֹ חל הוּ א 
מדבש ) .(מתוק

אדם כּ ּמ ה לבני להם  יׁש  
בּ עבוֹ דת  להסּת כּ ל
להם  יׁש  כּ ּמ ה ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מי ׁש כּ ל תוֹ רה. בּ דברי  להסּת כּ ל
מקריב  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
הּק דוֹ ׁש  לפני  העוֹ לם קר בּ נ וֹ ת כּ ל
אלּ א  עוֹ ד, ולא הוּ א .  ּבּ רו
על  לוֹ  מכּפ ר  ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ ּמ ה  לוֹ  וּ מתּק נים חטאיו , כּ ל

ה בּ א. לעוֹ לם  כסאוֹ ת 

החייד . נפ ל"א)וע רק  ד' עני) ער  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
 אמרי ל טי וע הרה . ח ידי על ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹבה 

יד ) לסליחה(את נזה  רה ברי ידי על  עניְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
אד חי וע קמג)ולתבה . לל ני עני (חלק , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ויתקרב  יתרה   ה רה  עסק הרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפי
ת הפטרת מו מאר וע ה רא. ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָלעבדת 
ה'. אל בו רה  ברי  כע  קח עני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָבה 

מבר ק ל ספר א')וע עני (חלק  י ה ספר  , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
 טי מ  מ ו מאר וע .פה רפאת  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה רה

וא ה ) ה תחיל תבה(ר  להרהר חב עני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
 מ ו מאר  וע וזיע. רתת וללמד הד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפני

ועית) ה תחיל ר רמה לעת(רת י עני , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
מאר וע הד. ואחר הד לפני  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָבה 

מקהל )וו עד".(רת ויח לחכ " עני , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
נחל  ערבי  לח )וע ו )רת  מרע סר  עני , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

עה אד יעה וכל  טב , ועה   ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָואחר
על   נענ וה א לה  ח סימ רע ְְְֱִִֶַַַַָָָֹוהא

.דִל

םלביז הר ידִַַָ אות כב


מחל ה א ר דה ,י הח ע היא  רה ע סק ִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ע נתיו ֲָל

הרוֹ אהועוֹ ד  הרוֹ אה, בּ פרק 
ּת ּמ וּ  בּ חלוֹ ם, ּת מרים

דכתיב, ה וּ א  הדא (איכהעוֹ נוֹ תיו. 
בּ גיןד ) צּ יּ וֹ ן. בּ ת עוֹ נ ּת ם

דּ יעקב, דּ רגא  ּת ם, בּ יּה  דּ תמרים ,
בּ יּה , כה)דּ א ּת מר ויעקב(בראשית 

דּ א ועל  מרים, חוֹ בין ּת ם. איׁש 
מ''ר. ותּמ ן ּת ''ם , ּת ּמ ן ּת מרים :

הדאהכא  הּמ ים. וימּת ק וּ  רמיז, 
דכתיב, טו )הוּ א (שמות  

ה ּמ ים . וימּת ק וּ  עץ יי ו יּ וֹ רהוּ 

פ' זוהר 

בהעלות

קנג.) ד)

הר וֹ אה בּ פ ועוֹ ד הרוֹ אה. רק 
ּת ּמ וּ  בּ חל וֹ ם, ּת מרים
"ּת ם  ׁש כּ תוּ ב: הוּ א  זה  עו וֹ נ וֹ תיו,
בּ וֹ  ׁש ּת מרים מ ּפ ני ציּ וֹ ן ", בּ ת עוֹ נ
בּ וֹ : ׁש נּ אמר יעקב דּ רגּ ת  ּת ם,
מרים  חּט אים ּת ם", איׁש  "ויעקב
ו ׁש ם  ת"ם ׁש ם ּת מרים  כּ ן ועל

מ"ר.

זה כּ אן הּמ ים, ו יּ מּת ק וּ  רמוּ ז  
עץ... ה' "ויּ וֹ רהוּ  ׁש כּ תוּ ב:
ׁש עוֹ סק  מי מכּ אן  הּמ ים", ו יּ מּת קוּ 

א" עד אנ ג)"ב  צ, תהלי) כ כ עד – ְֱִֵַַַָָָ
רה מדר  וע תבה , ג' מדרגה – נפ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָל 

כא:) א יריה אא(יר  בה  יע אי עני ְְְִִִִִֵֶַַָָ
 ד ה ל "ה וע ,ריי ידי  א תעל הא תת (ער  ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ט) ואמ נה אמת וע א ' החטא, ימנ ריי עני ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ריע י"ג)ספר רק  רביעי מיני (מאמר ג' עני ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

רכ ת  וע ,ה ריא')י אד (ה' ראה  עני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
אב  וע מעיו , יפ עליו   אי ריְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

כג) (לז א לאב כחה  עני ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹרל"ג
קנטרס  וע עליו , אי ה רי ה על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמע יו

 מאמרי ריססנד ה רית ארצת תשמ"ב  (נת ְְְְֲִִִִִַַַַַָ

זלאט ב") מנח "בית ילקט  זה מעני עד  וע ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ

רכו) עד ריי דפרקא (ער ובאגרא קכד,, (את ִִֵֶַ

מכ רי ועד ) עניי " "ראה  מריא א רק עני . ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָ
ד ק רפי יח וע רי ד ה ע ב' א ת(חלק 30 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַ

על פ"ז) בה עניני  ספרי   וע הנ"ל. עניְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ
על  וחקר "  ח" וח בת עקביו  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָהעונ ת
אחד ל  על י  ל  צרי עקביו   ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָעו נת 
עת  אפיל לח צרי עקביו  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואחד
מ פק   אפיל יב   מה ול ב   ל  ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהרעת
עה לא א מצוה , עסק יפ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעברה 
 הע ראית  רת על ה מדר  וע , מְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
פה  לב א וא", "חבלי נראה  ט ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָה

העגלה". ְֲַָָָל "עבת



םלביז הר כהִַַָ יח  אות

וּ כּת יב הא לּ ה . הדּ ברים כּ ל עלי
הגּ וֹ ים בּ כל לבב אל  והׁש בוֹ ת
וׁש בּת  וּ כתיב וג וֹ '. הדּ יח א ׁש ר

וּ כדין וגוֹ '. הי א יי' ל')עד  (דברים  
ה מים בּ קצה  נדּ ח יהיה  אם
אינּ וּ ן דּ כל ועד וגוֹ '. יק בּ צ מ ם

יכלין לא יתקיּ ימוּ ן, לא (דף מלּ ין 
ע"א) ּת ׁש וּ בהקפ "ט לאתערא 

מ נּ ייהוּ .


לה יח ב  תבה  יחזר א ל ת , טע עמ יו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיראל 

רה בית בריה א ל עליה  עבר אְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

כּ ל אמר סתמּת  כּ מה  יוֹ סי, רבּ י 
בּ ני מכּ ל  וּ ׁש בילין ארחין
ּפ תחוֹ ן לוֹ ן ׁש בקת ולא  גּ לוּ תא ,
בּ כל  דּ הו וֹ  כּ מה להווֹ  הכי, אי ּפ ה.
גּ ל וּ תא יסבּ לוּ ן דּ לא ודרא, דּ רא

ויפק וּ ן אגרא, להווולא הכי, אי (ס "א  
גלותא יסבלון ודרא, דרא בכל  דלהון כמה

יפקון ) דּ א וֹ רייתא,ולא  מ דּ ינא 
עּמ ין . בּ ׁש אר ויתערבוּ ן

כו)ואמר,ּפ תח הרה(ישעיה  כּ מוֹ  
ּת זעק ּת חיל  ללדת ּת קריב

כי  פ' זוהר

 ד) תשא

א') קפט

הדּ ברים  כּ ל  עלי יבא וּ  כי
לבבהאלּ  אל והׁש בת וכתוּ ב ה. 

וגוֹ '. הדּ יח אׁש ר  הגּ וֹ ים  בּ כל
 אלהי ה' עד וׁש בּת  וכת וּ ב

ואז  נדּ ח(שם)וג וֹ '. יהיה אם  
יקבּ צ מם ה מים  בּ קצה
לא  דּ ברים א וֹ תם ׁש כּ ל ועד  וג וֹ '.
לע וֹ רר  יכ וֹ לים לא יתקיּ מ וּ ,

מהם. ּת ׁש וּ בה 

כּ ל אמר  הסּת רּת  כּ ּמ ה יוֹ סי, ר בּ י  
מכּ ל  וה בילים ה דּ רכים 
להם  ה ׁש ארּת  ולא הגּ לוּ ת  בּ ני
כּ מוֹ  ׁש יּ הי וּ  , ּכ אם  ּפ ה. ּפ תחוֹ ן 
יסבּ לוּ  ׁש לּ א - ודוֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל  ׁש היוּ 

ויצאוּ  שׂ כר, ולא  כך,גלוּ ת (אם 
יסבלו  ודור, דור בכל שיהיו כמו יהיו

יצאו) ולא הגלות ׁש ל את  מ דּ ין 
העּמ ים. בּ ׁש אר  ויתערבוּ  הּת וֹ רה,

כו)ואמר,ּפ תח  הרה (ישעיה  כּ מ וֹ  
ּת זעק  ּת חיל  ללדת ּת קריב

םלביז הר טז ִַַָ אות כד 


בּ א וֹ רייתא,זכּ אה דּ זכי נׁש  בּ ר 

לאתדּ בּ קא למיזל
אזיל נׁש  בּ ר דּ כד (דף בּ אוֹ רחוֹ י. 

ע"א) דּ א וֹ רייתא,קכ "ב בּ אוֹ רחוֹ י
עלּ אה . ק דּ יׁש א רוּ חא  עליּה  מ ׁש י

אמר , דא ּת  לב )כּ מה עד (ישעיה  
בּ ר  וכד מּמ ר וֹ ם. רוּ ח עלינ וּ  יערה
עליּה  מׁש י א וֹ רחוֹ י, סטי נׁש 
אחרא, מ ּס טרא  אחרא רוּ חא
וסטרא דּ מסאבא . סטרא דּ הוּ א
דּ נוּ קבּ א מ ּס טרא  אּת ער דּ מסאבא 
מדוֹ רין דּ תּמ ן רבּ א, דּ תהוֹ מא 
נׁש א, לבני דּ נזקי בּ יׁש ין, דּ רוּ חין

עלמא . נזּק י דּ אקרוּ ן


ליה תבה הלמה  ְְְְִֵַַָָָָהאלה 

איהוּ ,אמר הכי ו דּ אי חיּ יא  רבּ י 
ואי ּת ליא. בּ תׁש וּ בה וכלּ א
לאתערא הׁש ּת א דּ יכלוּ ן ּת ימא
יכלין . לא  כּ חדא . כּ לּ הוּ  ּת ׁש וּ בה
בּ גין יכלין. לא טעמא  מאי

ל)דּ כּת יב, יבא וּ (דברים  כּ י והיה 

פרשת זוהר

 ד נשא

קכ"ב.)

פ' זהר  ועיי

 ד תשא (כי

קפ"ט.)

בּ ּת וֹ רה אׁש רי ׁש זּ וֹ כה האיׁש  
וּ להתדּ בּ ק  ללכת
בּ דרכי ה וֹ ל ׁש כּ ׁש אדם בּ דרכיו.
קדוֹ ׁש ה  רוּ ח  עליו  מוֹ ׁש הּת וֹ רה,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  לב )עלי וֹ נה, (ישעיה 
מ ּמ רוֹ ם. רוּ ח עלינ וּ  יערה  עד
 מוֹ ׁש בּ דרכיו, ס וֹ טה וּ כׁש אדם
אחר, מ צּ ד אחרת רוּ ח עליו 
הּט מאה  וצד  טמאה, צד ׁש הוּ א 
ר בּ ה, ּת הוֹ ם  נקב מצּ ד  מתעוֹ רר
רעוֹ ת  ר וּ חוֹ ת מדוֹ רי  ׁש ם
ׁש נּ קראים  לאנ ׁש ים ׁש ּמ זּ יקים

העוֹ לם. מזּ יקי 

הוּ א,אמר   ּכ ודּ אי חיּ יא, ר בּ י  
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י  והכּ ל 
עכׁש ו ׁש יּ כ וֹ לים ּת אמר ואם 
לא  - כּ אחד  כּ לּ ם  ּת ׁש וּ בה לעוֹ רר

יכוֹ לים יכוֹ לים  לא הּט עם מה  !? 
ׁש כּ ת וּ ב, ל)מוּ ם והיה (דברים 



םלביז הר כהִַַָ יח  אות

וּ כּת יב הא לּ ה . הדּ ברים כּ ל עלי
הגּ וֹ ים בּ כל לבב אל  והׁש בוֹ ת
וׁש בּת  וּ כתיב וג וֹ '. הדּ יח א ׁש ר

וּ כדין וגוֹ '. הי א יי' ל')עד  (דברים  
ה מים בּ קצה  נדּ ח יהיה  אם
אינּ וּ ן דּ כל ועד וגוֹ '. יק בּ צ מ ם

יכלין לא יתקיּ ימוּ ן, לא (דף מלּ ין 
ע"א) ּת ׁש וּ בהקפ "ט לאתערא 

מ נּ ייהוּ .


לה יח ב  תבה  יחזר א ל ת , טע עמ יו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיראל 

רה בית בריה א ל עליה  עבר אְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

כּ ל אמר סתמּת  כּ מה  יוֹ סי, רבּ י 
בּ ני מכּ ל  וּ ׁש בילין ארחין
ּפ תחוֹ ן לוֹ ן ׁש בקת ולא  גּ לוּ תא ,
בּ כל  דּ הו וֹ  כּ מה להווֹ  הכי, אי ּפ ה.
גּ ל וּ תא יסבּ לוּ ן דּ לא ודרא, דּ רא

ויפק וּ ן אגרא, להווולא הכי, אי (ס "א  
גלותא יסבלון ודרא, דרא בכל  דלהון כמה

יפקון ) דּ א וֹ רייתא,ולא  מ דּ ינא 
עּמ ין . בּ ׁש אר ויתערבוּ ן

כו)ואמר,ּפ תח הרה(ישעיה  כּ מוֹ  
ּת זעק ּת חיל  ללדת ּת קריב

כי  פ' זוהר

 ד) תשא

א') קפט

הדּ ברים  כּ ל  עלי יבא וּ  כי
לבבהאלּ  אל והׁש בת וכתוּ ב ה. 

וגוֹ '. הדּ יח אׁש ר  הגּ וֹ ים  בּ כל
 אלהי ה' עד וׁש בּת  וכת וּ ב

ואז  נדּ ח(שם)וג וֹ '. יהיה אם  
יקבּ צ מם ה מים  בּ קצה
לא  דּ ברים א וֹ תם ׁש כּ ל ועד  וג וֹ '.
לע וֹ רר  יכ וֹ לים לא יתקיּ מ וּ ,

מהם. ּת ׁש וּ בה 

כּ ל אמר  הסּת רּת  כּ ּמ ה יוֹ סי, ר בּ י  
מכּ ל  וה בילים ה דּ רכים 
להם  ה ׁש ארּת  ולא הגּ לוּ ת  בּ ני
כּ מוֹ  ׁש יּ הי וּ  , ּכ אם  ּפ ה. ּפ תחוֹ ן 
יסבּ לוּ  ׁש לּ א - ודוֹ ר דּ וֹ ר  בּ כל  ׁש היוּ 

ויצאוּ  שׂ כר, ולא  כך,גלוּ ת (אם 
יסבלו  ודור, דור בכל שיהיו כמו יהיו

יצאו) ולא הגלות ׁש ל את  מ דּ ין 
העּמ ים. בּ ׁש אר  ויתערבוּ  הּת וֹ רה,

כו)ואמר,ּפ תח  הרה (ישעיה  כּ מ וֹ  
ּת זעק  ּת חיל  ללדת ּת קריב

םלביז הר טז ִַַָ אות כד 


בּ א וֹ רייתא,זכּ אה דּ זכי נׁש  בּ ר 

לאתדּ בּ קא למיזל
אזיל נׁש  בּ ר דּ כד (דף בּ אוֹ רחוֹ י. 

ע"א) דּ א וֹ רייתא,קכ "ב בּ אוֹ רחוֹ י
עלּ אה . ק דּ יׁש א רוּ חא  עליּה  מ ׁש י

אמר , דא ּת  לב )כּ מה עד (ישעיה  
בּ ר  וכד מּמ ר וֹ ם. רוּ ח עלינ וּ  יערה
עליּה  מׁש י א וֹ רחוֹ י, סטי נׁש 
אחרא, מ ּס טרא  אחרא רוּ חא
וסטרא דּ מסאבא . סטרא דּ הוּ א
דּ נוּ קבּ א מ ּס טרא  אּת ער דּ מסאבא 
מדוֹ רין דּ תּמ ן רבּ א, דּ תהוֹ מא 
נׁש א, לבני דּ נזקי בּ יׁש ין, דּ רוּ חין

עלמא . נזּק י דּ אקרוּ ן


ליה תבה הלמה  ְְְְִֵַַָָָָהאלה 

איהוּ ,אמר הכי ו דּ אי חיּ יא  רבּ י 
ואי ּת ליא. בּ תׁש וּ בה וכלּ א
לאתערא הׁש ּת א דּ יכלוּ ן ּת ימא
יכלין . לא  כּ חדא . כּ לּ הוּ  ּת ׁש וּ בה
בּ גין יכלין. לא טעמא  מאי

ל)דּ כּת יב, יבא וּ (דברים  כּ י והיה 

פרשת זוהר

 ד נשא

קכ"ב.)

פ' זהר  ועיי

 ד תשא (כי

קפ"ט.)

בּ ּת וֹ רה אׁש רי ׁש זּ וֹ כה האיׁש  
וּ להתדּ בּ ק  ללכת
בּ דרכי ה וֹ ל ׁש כּ ׁש אדם בּ דרכיו.
קדוֹ ׁש ה  רוּ ח  עליו  מוֹ ׁש הּת וֹ רה,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  לב )עלי וֹ נה, (ישעיה 
מ ּמ רוֹ ם. רוּ ח עלינ וּ  יערה  עד
 מוֹ ׁש בּ דרכיו, ס וֹ טה וּ כׁש אדם
אחר, מ צּ ד אחרת רוּ ח עליו 
הּט מאה  וצד  טמאה, צד ׁש הוּ א 
ר בּ ה, ּת הוֹ ם  נקב מצּ ד  מתעוֹ רר
רעוֹ ת  ר וּ חוֹ ת מדוֹ רי  ׁש ם
ׁש נּ קראים  לאנ ׁש ים ׁש ּמ זּ יקים

העוֹ לם. מזּ יקי 

הוּ א,אמר   ּכ ודּ אי חיּ יא, ר בּ י  
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י  והכּ ל 
עכׁש ו ׁש יּ כ וֹ לים ּת אמר ואם 
לא  - כּ אחד  כּ לּ ם  ּת ׁש וּ בה לעוֹ רר

יכוֹ לים יכוֹ לים  לא הּט עם מה  !? 
ׁש כּ ת וּ ב, ל)מוּ ם והיה (דברים 



םלביז הר כזִַַָ יח  אות

לא ּמ יּה  ליּה  יהב דּ יליּה , רחימ וּ 
ותוֹ ליף ליּה , דּ תר בּ י מטרוֹ ניתא 
חדא זמנא מתתקנן. ארחי ליּה 
אבוֹ הי אתא  אבוּ ה, לגבּ י חב
על  אעבּ ר וּ לבתר  ליּה , ואלקי
וחב כּ מ לּ ק דּ מין ּת ב ח וֹ ביּה .
מבּ יתיּה , אבוּ ה  ואפקיּה  לאבוּ ה,
בּ רא ההוּ א נפק עליּה , וארגּ יז

מבּ יתיּה .

קׁש וֹ ט,וּ באתר  בּ ארח דּ יּ ה 
כּ דקא זכּ אה ויהא
אבוּ ה, מל כּ א דּ יׁש מע בּ גין יא וֹ ת,
עבד. מה עליּה . ּת יא וּ בּת יּה  ויהא 
מהיכלא ונפקנא  הוֹ איל אמר
כּ ל  וּ להלאה מכּ אן אעביד דּ א בּ א,
אזל  עבד. מה בּ עי. דּ אנא  מה
ואתלכל בּ זוֹ נוֹ ת, ואתח בּ ר 
ולא בּ הדייהוּ , דּ טנּ וּ פא בּ לכלוּ כא
בּ הדייהוּ , אלּ א  מ ׁש ּת כח  הוה
דּ מטרוֹ ניתא דּ להוֹ ן. בּ ח בּ וּ רא
ההוּ א על יוֹ מא בּ כל ּפ קדת א ּמ יּה 
זוֹ נוֹ ת בּ הדי דּ בר ּה  וידעת בּ רא ,
דּ ידיּה  חברוּ תא וכל אתחבּ ר,
למבכּ י, ׁש ריאת הוות. בּ הדייה וּ 

בּ רּה . על  וּ לאתמררא 

לאּמ וֹ  א וֹ תוֹ  נתן אהבת וֹ   ֹוּ מּת ו
וּ תלּמ ד  אוֹ תוֹ  ׁש ּת גדּ ל הגּ בירה 
ּפ עם  מתּק נוֹ ת. דּ רכים אוֹ ת וֹ 
אביו בּ א לאביו , חטא אחת 
על  עבר  ּכ ואחר  אוֹ תוֹ , והלקה
חטא  וׁש וּ ב כּ מּק דם ׁש ב חטאוֹ .
אביו אוֹ תוֹ  וה וֹ ציא לאביו ,
בן אוֹ תוֹ  יצא  עליו . ורגז  מבּ יתוֹ 

מ בּ יתוֹ .

אמת וּ במקוֹ ם בּ דר ׁש יּ ל 
כּ ראוּ י צדּ יק ויהיה
ותהיה   הּמ ל אביו  ׁש יּ ׁש מע כּ די

עשׂ ה  מה  - ּת ׁש וּ קתוֹ  אמר,עליו ? 
אבי, מהיכל  ויצאתי הוֹ איל 
מה  כּ ל והלאה מ כּ אן אעשׂ ה

עשׂ ה  מה ר וֹ צה. הלאני ? 
והתלכל לזוֹ נ וֹ ת, להתחבּ ר
היה  ולא  עּמ ן, וט נּ פת  ּבּ לכל ו
ׁש לּ הן. בּ ח בּ וּ ר עּמ ן א לּ א נמצא 

י בּ כל ּפ וֹ קדת א ּמ וֹ  וֹ ם כּ ׁש הגּ בירה 
ׁש בּ נ ּה  וי וֹ דעת ה בּ ן  אוֹ תוֹ  על
חברוּ תוֹ  וכל הזּ וֹ נוֹ ת עם התח בּ ר
לבכּ וֹ ת  מתחילה עּמ הן , היתה

בּ נּה . על וּ למרר 

םלביז הר יח ִַַָ אות כו

הרה, כּ מוֹ  מאי וג וֹ '. בּ חבליה 
לאעבּ רא לעוּ בּ רּת א, איהוּ  ארח
ואית ׁש למין. ירחין ּת ׁש ע עלּה 
עבר  דּ לא וכּמ ה, כּ מה בּ עלמא
יוֹ מין ּת רין א וֹ  חד יוֹ מא  א לּ א עלּה 
וחבלין צירין וכל  מ ּת ׁש יעאה ,
ואף אינּ וּ ן. בּ תׁש יעאה דּ עוּ בּ ר ּת א 
אלּ א עלּה  אעבּ ר דּ לא גּ ב על
כּ אילּ וּ  על ּה  אתח ׁש יב חדא, יוֹ מא 
ׁש לים . ּת ׁש יעאה כּ ל אתעברוּ 
דּ אטעמי כּ יון ישׂ ראל, הכי א וּ ף
יהדרוּ ן אי גּ לוּ תא , טעם
כּ אלּ וּ  עלייהוּ  יתחׁש ב בּ תׁש וּ בה,
מ לּ ין אינּ וּ ן כּ ל עלייהוּ  אעבּ רוּ 
וכּ ל  ׁש כּ ן  כּ ל בּ אוֹ רייתא. דּ כּת יבין
אעבּ רוּ  יּס וּ רין וכּמ ה דּ כּמ ה ׁש כּ ן
ׁש רי . דּ גלוּ תא  יוֹ מא מן עלייהוּ 

דּ כּת יב,אבל  ד )מאי בּ צּ ר (דברים 
ה דּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו  ל
חזי, ּת א  היּ מים. בּ אחרית האלּ ה
ק וּ דׁש א רחים  רחמנ וּ תא כּ ּמ ה
דּ א . בּ מ לּ ה לישׂ ראל הוּ א בּ רי
יחידאה, בּ רא  ליּה  דּ הוה  למל כּ א
וּ מגּ וֹ  דּ נפׁש א , רחימ וּ  לי ּה  ורחים

הרה  כּ מוֹ  זּ ה מה וג וֹ '. ?בּ חבליה 
עליה  ׁש יּ עברוּ  למעבּ רת הוּ א  דּ ר
ויׁש  ׁש למים . חדׁש ים ּת ׁש עה
עוֹ בר  ׁש לּ א וכּמ ה כּ ּמ ה בּ עוֹ לם 
יוֹ מים  אוֹ  אחד  י וֹ ם אלּ א  עליה
והחבלים  הצּ ירים וכל  מהּת ׁש יעי,
ואף  בּ ּת ׁש יעי . הם המעבּ רת ׁש ל
רק  אלּ א  עליה עבר  ׁש לּ א גּ ב על
כּ אלּ וּ  עליה נח ׁש ב אחד, י וֹ ם
 ּכ אף ׁש לם. הּת ׁש יעי כּ ל עברוּ 
- גּ ל וּ ת טעם ׁש ּט עמ וּ  כּ יון  י שׂ ראל,
יחׁש ב  בּ תׁש וּ בה , יחזרוּ  אם
כּ ל  עליהם עברוּ  כּ אלּ וּ  עליהם
בּ ּת וֹ רה. ׁש כּ תוּ בים דּ ברים אוֹ תם
וכּמ ה  ׁש כּ ּמ ה ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן  כּ ל
מיּ וֹ ם  עליהם עברוּ  י ּס וּ רים

ה גּ לוּ ת. ׁש התחילה 

ׁש כּ תוּ באבל ד)מה וּ  (דברים 
כּ ל   ּוּ מצאו ל בּ צּ ר 
ה יּ מים  בּ אחרית הא לּ ה הדּ ברים 
רחם  רחמנ וּ ת  כּ ּמ ה  וּ ראה בּ א -
ישׂ ראל  את  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
בּ ן ל וֹ  ׁש היה למל הזּ ה . בּ דּ בר
נפׁש , אהבת אוֹ תוֹ  ואהב יחידי 



םלביז הר כזִַַָ יח  אות

לא ּמ יּה  ליּה  יהב דּ יליּה , רחימ וּ 
ותוֹ ליף ליּה , דּ תר בּ י מטרוֹ ניתא 
חדא זמנא מתתקנן. ארחי ליּה 
אבוֹ הי אתא  אבוּ ה, לגבּ י חב
על  אעבּ ר וּ לבתר  ליּה , ואלקי
וחב כּ מ לּ ק דּ מין ּת ב ח וֹ ביּה .
מבּ יתיּה , אבוּ ה  ואפקיּה  לאבוּ ה,
בּ רא ההוּ א נפק עליּה , וארגּ יז

מבּ יתיּה .

קׁש וֹ ט,וּ באתר  בּ ארח דּ יּ ה 
כּ דקא זכּ אה ויהא
אבוּ ה, מל כּ א דּ יׁש מע בּ גין יא וֹ ת,
עבד. מה עליּה . ּת יא וּ בּת יּה  ויהא 
מהיכלא ונפקנא  הוֹ איל אמר
כּ ל  וּ להלאה מכּ אן אעביד דּ א בּ א,
אזל  עבד. מה בּ עי. דּ אנא  מה
ואתלכל בּ זוֹ נוֹ ת, ואתח בּ ר 
ולא בּ הדייהוּ , דּ טנּ וּ פא בּ לכלוּ כא
בּ הדייהוּ , אלּ א  מ ׁש ּת כח  הוה
דּ מטרוֹ ניתא דּ להוֹ ן. בּ ח בּ וּ רא
ההוּ א על יוֹ מא בּ כל ּפ קדת א ּמ יּה 
זוֹ נוֹ ת בּ הדי דּ בר ּה  וידעת בּ רא ,
דּ ידיּה  חברוּ תא וכל אתחבּ ר,
למבכּ י, ׁש ריאת הוות. בּ הדייה וּ 

בּ רּה . על  וּ לאתמררא 

לאּמ וֹ  א וֹ תוֹ  נתן אהבת וֹ   ֹוּ מּת ו
וּ תלּמ ד  אוֹ תוֹ  ׁש ּת גדּ ל הגּ בירה 
ּפ עם  מתּק נוֹ ת. דּ רכים אוֹ ת וֹ 
אביו בּ א לאביו , חטא אחת 
על  עבר  ּכ ואחר  אוֹ תוֹ , והלקה
חטא  וׁש וּ ב כּ מּק דם ׁש ב חטאוֹ .
אביו אוֹ תוֹ  וה וֹ ציא לאביו ,
בן אוֹ תוֹ  יצא  עליו . ורגז  מבּ יתוֹ 

מ בּ יתוֹ .

אמת וּ במקוֹ ם בּ דר ׁש יּ ל 
כּ ראוּ י צדּ יק ויהיה
ותהיה   הּמ ל אביו  ׁש יּ ׁש מע כּ די

עשׂ ה  מה  - ּת ׁש וּ קתוֹ  אמר,עליו ? 
אבי, מהיכל  ויצאתי הוֹ איל 
מה  כּ ל והלאה מ כּ אן אעשׂ ה

עשׂ ה  מה ר וֹ צה. הלאני ? 
והתלכל לזוֹ נ וֹ ת, להתחבּ ר
היה  ולא  עּמ ן, וט נּ פת  ּבּ לכל ו
ׁש לּ הן. בּ ח בּ וּ ר עּמ ן א לּ א נמצא 

י בּ כל ּפ וֹ קדת א ּמ וֹ  וֹ ם כּ ׁש הגּ בירה 
ׁש בּ נ ּה  וי וֹ דעת ה בּ ן  אוֹ תוֹ  על
חברוּ תוֹ  וכל הזּ וֹ נוֹ ת עם התח בּ ר
לבכּ וֹ ת  מתחילה עּמ הן , היתה

בּ נּה . על וּ למרר 

םלביז הר יח ִַַָ אות כו

הרה, כּ מוֹ  מאי וג וֹ '. בּ חבליה 
לאעבּ רא לעוּ בּ רּת א, איהוּ  ארח
ואית ׁש למין. ירחין ּת ׁש ע עלּה 
עבר  דּ לא וכּמ ה, כּ מה בּ עלמא
יוֹ מין ּת רין א וֹ  חד יוֹ מא  א לּ א עלּה 
וחבלין צירין וכל  מ ּת ׁש יעאה ,
ואף אינּ וּ ן. בּ תׁש יעאה דּ עוּ בּ ר ּת א 
אלּ א עלּה  אעבּ ר דּ לא גּ ב על
כּ אילּ וּ  על ּה  אתח ׁש יב חדא, יוֹ מא 
ׁש לים . ּת ׁש יעאה כּ ל אתעברוּ 
דּ אטעמי כּ יון ישׂ ראל, הכי א וּ ף
יהדרוּ ן אי גּ לוּ תא , טעם
כּ אלּ וּ  עלייהוּ  יתחׁש ב בּ תׁש וּ בה,
מ לּ ין אינּ וּ ן כּ ל עלייהוּ  אעבּ רוּ 
וכּ ל  ׁש כּ ן  כּ ל בּ אוֹ רייתא. דּ כּת יבין
אעבּ רוּ  יּס וּ רין וכּמ ה דּ כּמ ה ׁש כּ ן
ׁש רי . דּ גלוּ תא  יוֹ מא מן עלייהוּ 

דּ כּת יב,אבל  ד )מאי בּ צּ ר (דברים 
ה דּ ברים כּ ל  ּוּ מצאו  ל
חזי, ּת א  היּ מים. בּ אחרית האלּ ה
ק וּ דׁש א רחים  רחמנ וּ תא כּ ּמ ה
דּ א . בּ מ לּ ה לישׂ ראל הוּ א בּ רי
יחידאה, בּ רא  ליּה  דּ הוה  למל כּ א
וּ מגּ וֹ  דּ נפׁש א , רחימ וּ  לי ּה  ורחים

הרה  כּ מוֹ  זּ ה מה וג וֹ '. ?בּ חבליה 
עליה  ׁש יּ עברוּ  למעבּ רת הוּ א  דּ ר
ויׁש  ׁש למים . חדׁש ים ּת ׁש עה
עוֹ בר  ׁש לּ א וכּמ ה כּ ּמ ה בּ עוֹ לם 
יוֹ מים  אוֹ  אחד  י וֹ ם אלּ א  עליה
והחבלים  הצּ ירים וכל  מהּת ׁש יעי,
ואף  בּ ּת ׁש יעי . הם המעבּ רת ׁש ל
רק  אלּ א  עליה עבר  ׁש לּ א גּ ב על
כּ אלּ וּ  עליה נח ׁש ב אחד, י וֹ ם
 ּכ אף ׁש לם. הּת ׁש יעי כּ ל עברוּ 
- גּ ל וּ ת טעם ׁש ּט עמ וּ  כּ יון  י שׂ ראל,
יחׁש ב  בּ תׁש וּ בה , יחזרוּ  אם
כּ ל  עליהם עברוּ  כּ אלּ וּ  עליהם
בּ ּת וֹ רה. ׁש כּ תוּ בים דּ ברים אוֹ תם
וכּמ ה  ׁש כּ ּמ ה ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן  כּ ל
מיּ וֹ ם  עליהם עברוּ  י ּס וּ רים

ה גּ לוּ ת. ׁש התחילה 

ׁש כּ תוּ באבל ד)מה וּ  (דברים 
כּ ל   ּוּ מצאו ל בּ צּ ר 
ה יּ מים  בּ אחרית הא לּ ה הדּ ברים 
רחם  רחמנ וּ ת  כּ ּמ ה  וּ ראה בּ א -
ישׂ ראל  את  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
בּ ן ל וֹ  ׁש היה למל הזּ ה . בּ דּ בר
נפׁש , אהבת אוֹ תוֹ  ואהב יחידי 
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יקרי, וחלּ ל  גּ רמיּה , טנף דּ איהוּ 
ינדּ עוּ ן דּ לא בּ טמירוּ , יהדּ ר איהוּ 
יהביּה  מל כּ א, לגבּ י אהדּ ר בּ יּה .

א ּמ יּה . לגבּ י

עבד ליוֹ מין מה כּ מלּ קדּ מין. סרח 
ליּה  אּפ יק  מלכּ א .
אמר  היכלא, מגּ וֹ  בּ הדיּה  וּ לאּמ יּה 
ו ּת רווייכוּ  ּת הכ וּ ן, ּת רווייכוּ 
ּת ּמ ן . וּ מלקיוּ תא  גּ לוּ תא , ּת ס בּ ל וּ ן
כּ חדא, ּת סבּ לוּ ן דּ תרווייכוּ  כּ יון
חזי . כּ דקא יתוּ ב דּ ברי ידענא  כּ דין

 ּקדּ יׁש אכ דּ מל כּ א בּ נ וֹ י ישׂ ראל 
למצרים . לוֹ ן אחית אינּ וּ ן.
לא זמנא  בּ הה וּ א  ּת ימא  ואי
בּ רי קוּ דׁש א  דּ גזר גזרה  חאבוּ ,
אתחזי הוה  הבּ תרים בּ ין ה וּ א 
הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א  קיּ ים, למהוי
ההוּ א בּ גין חד מלּ ין, לתרין א ׁש גּ ח

אברהם, דּ אמר טו)מלּ ה (בראשית 
הוּ א דּ א  אירׁש נּ ה, כּ י אדע בּ מה

ע"ב ) קפ"ט עד (דף אבל ועילה. ס בּ ה
ולא גּ וֹ י, הוי לא  מ ּמ צרים, דּ נפקוּ 

יא וּ ת. כּ דקא אתחזוּ 

את  וח לּ ל עצמוֹ  את טנּ ף ׁש הוּ א 
ׁש לּ א  בּ סתר  יחזר ה וּ א כּ בוֹ די ,
אוֹ תוֹ  ונתן  ,ל ּמ ל חזר  בוֹ . י כּ יר וּ 

לאּמ וֹ .

עשׂ ה לימים מה כּ מּק דם. סרח 
אוֹ תוֹ ה ּמ ל הוֹ ציא ? 

ההיכל   ֹמ ּת ו עּמ וֹ  אּמ וֹ  ואת 
וּ ׁש ניכם  ׁש ניכם , ּת לכוּ  ואמר:
ׁש ם. והּמ לקוּ ת  ה גּ לוּ ת את ּת סבּ לוּ 
אזי כאחד , ּת סבּ לוּ  ׁש ניכם כּ יון 

כּ ראוּ י. יׁש וּ ב ׁש בּ ני אדע

 ּהּק דוֹ ׁש כ הּמ ל בּ ני ישׂ ראל , 
למצרים. אוֹ תם ה וֹ ריד הם ,
לא  זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  ּת אמר ואם 
הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ זר הגּ זרה  - חטאוּ 
הבּ תרים  בּ ין  בּ ברית ה וּ א  ּבּ רו
והּק דוֹ ׁש  להתקיּ ם , רא וּ יה היתה
דברים: ׁש ני על  הׁש גּ יח הוּ א   ּבּ רו
ׁש אמר  דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  על אחד 

טז)אברהם כּ י(בראשית אדע בּ ּמ ה 
אבל  ועלּ ה. סבּ ה  ז וֹ הי אירׁש נּ ה ,

לא מּמ צרים  ׁש יּ צאוּ  ג וֹ יעד הי וּ  
כּ ראוּ י. רא וּ יים היוּ  זהרולא (וע יּ ן 

ב ' קפ "ט דף  תא  כּ י ּפ ר ׁש ת .)הּק דוֹ ׁש  

םלביז הר יח ִַַָ אות כח 

חמאיוֹ מא לג בּ ּה , מלכּ א עאל חד 
לּה  ׁש איל מבכּ ה. דּ איהי לּה 
ולא אמרה בּ כאת. א ּת  מה על
מהיכלא לבר  בּ רנא דּ הא  אבכּ ה,
יתיב לא  דּ ה וּ א  דּ י ולא  דּ מל כּ א.

דּ מלכּ  דּ הוּ אבּ היכלא  א לּ א  א, 
כּ ל  יימרוּ ן מה זוֹ נוֹ ת. בּ הדי יתיב
איהוּ  דּ מל כּ א בּ ריּה  עלמא , בּ ני
למבכּ י, ׁש ריאת זוֹ נוֹ ת. בּ בי דּ יתיב

למלכּ א . וּ לאתח נּ נא 

ליּה ,אמר אה דּ ר בּ גינ מל כּ א, 
אמרת דּ יליּה . ערבא ואנּת 
 וכ ה וֹ איל  מלכּ א  אמר ודּ אי. הא
ליּה  לאהדּ רא אצטרי לא ה וּ א ,
דּ ילן דּ כּס וּ פא  בּ אתגּ לּ יא . בּ יממא 
זוֹ נוֹ ת. לבי בּ גיניּה   למה איהוּ 
דּ טנף דּ א , כּ גוונא הוי לא ואי
הוינא יקרי. וחלּ ל  הכי גּ רמיּה 
אזלין דּ ילי, חיּ ילין וכל אנא,
בּ וּ קינס בּ כּמ ה  יקר , בּ כּמ ה בּ גיניּה 
קרבא, מאני בּ כּמ ה  קמיּה ,
בּ ני דּ כל עד וּ משׂ מאליּה , מימיניּה 
כּ לּ א, וינדעוּ ן יזדּ עזעוּ ן, עלמא
כּ יון הּת א  איה וּ . דּ מלכּ א  דּ בּ רא

ה ּמ ליוֹ ם אליה נכנס אחד 
ׁש וֹ אל  בּ וֹ כה. אוֹ תּה  ור וֹ אה

בּ וֹ כה  אּת  מה  על אמרה:אוֹ תּה : ? 
מחוּ ץ  בּ ננ וּ  ׁש הרי  אבכּ ה , לא ואי

ה ּמ ל ׁש אינ וֹ להיכל די  ולא ? 
ׁש הוּ א  אלּ א ,הּמ ל בּ היכל י וֹ ׁש ב

ה זּ וֹ נוֹ ת  עם כּ ל יוֹ ׁש ב יּ אמר וּ  מה ! 
יוֹ ׁש ב  ה ּמ ל ׁש בּ ן  - העוֹ לם בּ ני

ז וֹ נוֹ ת  לבכּ וֹ ת ?בּ בית התחילה ! 
. לּמ ל וּ להתחנּ ן 

אחזיר ה ּמ לאמר  בּ ׁש ביל 
ׁש לּ וֹ . הערבה  ואּת  אוֹ תוֹ ,
:הּמ ל אמר  ודּ אי. הרי אמרה:
 צרי לא ה וּ א, וכ הוֹ איל 
ׁש בּ וּ ׁש ה  בּ גלוּ י , בּ יּ וֹ ם  להחזירוֹ 
לבית  בּ ׁש בילוֹ  ללכת עבוּ רנ וּ 
ׁש ּט נּ ף  זה  כּ מוֹ  היה  לא ואם ז וֹ נוֹ ת.
הייתי כּ ב וֹ די, וחלּ ל   ּכ עצמוֹ  את
ה וֹ לכים  ׁש לּ י החילוֹ ת  וכל אני
וּ בכּמ ה  כבוֹ ד בּ כּמ ה  בּ ׁש ביל וֹ 
קרב  כּ לי בּ כּמ ה  לפניו , חצוֹ צר וֹ ת
בּ ני ׁש כּ ל  עד וּ מ מאלוֹ , מימינוֹ 
כלּ ם  וידע וּ  יזדּ עזעוּ , העוֹ לם
כּ יון עכׁש ו  . הּמ ל בּ ן  ׁש הוּ א 
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יקרי, וחלּ ל  גּ רמיּה , טנף דּ איהוּ 
ינדּ עוּ ן דּ לא בּ טמירוּ , יהדּ ר איהוּ 
יהביּה  מל כּ א, לגבּ י אהדּ ר בּ יּה .

א ּמ יּה . לגבּ י

עבד ליוֹ מין מה כּ מלּ קדּ מין. סרח 
ליּה  אּפ יק  מלכּ א .
אמר  היכלא, מגּ וֹ  בּ הדיּה  וּ לאּמ יּה 
ו ּת רווייכוּ  ּת הכ וּ ן, ּת רווייכוּ 
ּת ּמ ן . וּ מלקיוּ תא  גּ לוּ תא , ּת ס בּ ל וּ ן
כּ חדא, ּת סבּ לוּ ן דּ תרווייכוּ  כּ יון
חזי . כּ דקא יתוּ ב דּ ברי ידענא  כּ דין

 ּקדּ יׁש אכ דּ מל כּ א בּ נ וֹ י ישׂ ראל 
למצרים . לוֹ ן אחית אינּ וּ ן.
לא זמנא  בּ הה וּ א  ּת ימא  ואי
בּ רי קוּ דׁש א  דּ גזר גזרה  חאבוּ ,
אתחזי הוה  הבּ תרים בּ ין ה וּ א 
הוּ א בּ רי וק וּ דׁש א  קיּ ים, למהוי
ההוּ א בּ גין חד מלּ ין, לתרין א ׁש גּ ח

אברהם, דּ אמר טו)מלּ ה (בראשית 
הוּ א דּ א  אירׁש נּ ה, כּ י אדע בּ מה

ע"ב ) קפ"ט עד (דף אבל ועילה. ס בּ ה
ולא גּ וֹ י, הוי לא  מ ּמ צרים, דּ נפקוּ 

יא וּ ת. כּ דקא אתחזוּ 

את  וח לּ ל עצמוֹ  את טנּ ף ׁש הוּ א 
ׁש לּ א  בּ סתר  יחזר ה וּ א כּ בוֹ די ,
אוֹ תוֹ  ונתן  ,ל ּמ ל חזר  בוֹ . י כּ יר וּ 

לאּמ וֹ .

עשׂ ה לימים מה כּ מּק דם. סרח 
אוֹ תוֹ ה ּמ ל הוֹ ציא ? 

ההיכל   ֹמ ּת ו עּמ וֹ  אּמ וֹ  ואת 
וּ ׁש ניכם  ׁש ניכם , ּת לכוּ  ואמר:
ׁש ם. והּמ לקוּ ת  ה גּ לוּ ת את ּת סבּ לוּ 
אזי כאחד , ּת סבּ לוּ  ׁש ניכם כּ יון 

כּ ראוּ י. יׁש וּ ב ׁש בּ ני אדע

 ּהּק דוֹ ׁש כ הּמ ל בּ ני ישׂ ראל , 
למצרים. אוֹ תם ה וֹ ריד הם ,
לא  זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  ּת אמר ואם 
הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ זר הגּ זרה  - חטאוּ 
הבּ תרים  בּ ין  בּ ברית ה וּ א  ּבּ רו
והּק דוֹ ׁש  להתקיּ ם , רא וּ יה היתה
דברים: ׁש ני על  הׁש גּ יח הוּ א   ּבּ רו
ׁש אמר  דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  על אחד 

טז)אברהם כּ י(בראשית אדע בּ ּמ ה 
אבל  ועלּ ה. סבּ ה  ז וֹ הי אירׁש נּ ה ,

לא מּמ צרים  ׁש יּ צאוּ  ג וֹ יעד הי וּ  
כּ ראוּ י. רא וּ יים היוּ  זהרולא (וע יּ ן 

ב ' קפ "ט דף  תא  כּ י ּפ ר ׁש ת .)הּק דוֹ ׁש  

םלביז הר יח ִַַָ אות כח 

חמאיוֹ מא לג בּ ּה , מלכּ א עאל חד 
לּה  ׁש איל מבכּ ה. דּ איהי לּה 
ולא אמרה בּ כאת. א ּת  מה על
מהיכלא לבר  בּ רנא דּ הא  אבכּ ה,
יתיב לא  דּ ה וּ א  דּ י ולא  דּ מל כּ א.

דּ מלכּ  דּ הוּ אבּ היכלא  א לּ א  א, 
כּ ל  יימרוּ ן מה זוֹ נוֹ ת. בּ הדי יתיב
איהוּ  דּ מל כּ א בּ ריּה  עלמא , בּ ני
למבכּ י, ׁש ריאת זוֹ נוֹ ת. בּ בי דּ יתיב

למלכּ א . וּ לאתח נּ נא 

ליּה ,אמר אה דּ ר בּ גינ מל כּ א, 
אמרת דּ יליּה . ערבא ואנּת 
 וכ ה וֹ איל  מלכּ א  אמר ודּ אי. הא
ליּה  לאהדּ רא אצטרי לא ה וּ א ,
דּ ילן דּ כּס וּ פא  בּ אתגּ לּ יא . בּ יממא 
זוֹ נוֹ ת. לבי בּ גיניּה   למה איהוּ 
דּ טנף דּ א , כּ גוונא הוי לא ואי
הוינא יקרי. וחלּ ל  הכי גּ רמיּה 
אזלין דּ ילי, חיּ ילין וכל אנא,
בּ וּ קינס בּ כּמ ה  יקר , בּ כּמ ה בּ גיניּה 
קרבא, מאני בּ כּמ ה  קמיּה ,
בּ ני דּ כל עד וּ משׂ מאליּה , מימיניּה 
כּ לּ א, וינדעוּ ן יזדּ עזעוּ ן, עלמא
כּ יון הּת א  איה וּ . דּ מלכּ א  דּ בּ רא

ה ּמ ליוֹ ם אליה נכנס אחד 
ׁש וֹ אל  בּ וֹ כה. אוֹ תּה  ור וֹ אה

בּ וֹ כה  אּת  מה  על אמרה:אוֹ תּה : ? 
מחוּ ץ  בּ ננ וּ  ׁש הרי  אבכּ ה , לא ואי

ה ּמ ל ׁש אינ וֹ להיכל די  ולא ? 
ׁש הוּ א  אלּ א ,הּמ ל בּ היכל י וֹ ׁש ב

ה זּ וֹ נוֹ ת  עם כּ ל יוֹ ׁש ב יּ אמר וּ  מה ! 
יוֹ ׁש ב  ה ּמ ל ׁש בּ ן  - העוֹ לם בּ ני

ז וֹ נוֹ ת  לבכּ וֹ ת ?בּ בית התחילה ! 
. לּמ ל וּ להתחנּ ן 

אחזיר ה ּמ לאמר  בּ ׁש ביל 
ׁש לּ וֹ . הערבה  ואּת  אוֹ תוֹ ,
:הּמ ל אמר  ודּ אי. הרי אמרה:
 צרי לא ה וּ א, וכ הוֹ איל 
ׁש בּ וּ ׁש ה  בּ גלוּ י , בּ יּ וֹ ם  להחזירוֹ 
לבית  בּ ׁש בילוֹ  ללכת עבוּ רנ וּ 
ׁש ּט נּ ף  זה  כּ מוֹ  היה  לא ואם ז וֹ נוֹ ת.
הייתי כּ ב וֹ די, וחלּ ל   ּכ עצמוֹ  את
ה וֹ לכים  ׁש לּ י החילוֹ ת  וכל אני
וּ בכּמ ה  כבוֹ ד בּ כּמ ה  בּ ׁש ביל וֹ 
קרב  כּ לי בּ כּמ ה  לפניו , חצוֹ צר וֹ ת
בּ ני ׁש כּ ל  עד וּ מ מאלוֹ , מימינוֹ 
כלּ ם  וידע וּ  יזדּ עזעוּ , העוֹ לם
כּ יון עכׁש ו  . הּמ ל בּ ן  ׁש הוּ א 



םלביז הר לאִַַָ יח  אות

אזל  זמנא בּ הה וּ א  בּ וּ כריּה , בּ ריּה 
רברבנין ח יּ ילין כּ מה גּ וֹ  מלכּ א
וא ּפ יק ּפ רישׂ ן, דּ גלין עם ו ׁש לּ יטין,
גּ בוּ רין, בּ כּמ ה בּ וּ כריּה  לבריּה 
ס גּ י ויתיב להיכליּה , ליּה  ואייתי

מלכּ א . בּ בי

אוֹ כחכּ יון אבוּ ה, לגבּ י דּ חב 
דּ כּת יב, ליּה , ואלקי ליּה ,

ב ) בּ ישׂ ראל (שופטים יי' אף ויּ חר 
סרח וגוֹ ', ׁש וֹ סים בּ יד ו יּ ּת נם
בּ אבוּ ה, וּ מרד כּ מלּ קדּ מין,
עבדוּ  מה מבּ יתיּה . אפקיּה 
אתבּ דרוּ  דּ הא חמוּ  ישׂ ראל,
נסיבוּ  בּ עממיא, אתערבוּ  לבבל,
בּ נין וא וֹ לידוּ  נכריּ וֹ ת, נׁש ין
קדּ יׁש א אימא  דּ א , כּ ל  עם מ נּ הוֹ ן.

עלייהוּ . אּפ טרוֹ ּפ וֹ סא  הות

בּ ריועל  קוּ ד ׁש א הכי, דּ עבד  
וכּס וּ פא ה וֹ איל  אמר, הוּ א
מגּ רמיּה , איהוּ  בּ רי ליתי איהוּ ,

וח אתחזיהוֹ איל לא  יקרי, לּ ל 
ליּה , לאּפ קא ּת ּמ ן איזיל  דּ אנא 
וּ גבוּ רן נ ּס ין ליּה  וּ למעבּ ד
בּ לא אינּ וּ ן, ּת בוּ  כּ מלּ קדּ מין.

הל זמן  בּ א וֹ תוֹ  בּ כוֹ רוֹ , בנ וֹ 
גּ דוֹ לים  חילוֹ ת  כּ ּמ ה  ֹבּ תו  הּמ ל
ּפ ר וּ שׂ ים, דּ גלים עם ו ׁש לּ יטים
בּ כּמ ה  בּ כוֹ ר וֹ  בנוֹ  את והוֹ ציא 
להיכלוֹ , אוֹ ת וֹ  והביא גבוּ ר וֹ ת,

. הּמ ל בּ בית הרבּ ה ויׁש ב

אוֹ תוֹ כּ יון ה וֹ כיח לאביו, ׁש חטא 
ו יּ חר  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , והלקה
ׁש וֹ סים  בּ יד ו יּ ּת נם  בּ י שׂ ראל ה' אף
בּ אביו, וּ מרד  כּ מּק דם  סרח  וג וֹ '.
עשׂ וּ  מה  מ בּ ית וֹ . אוֹ ת וֹ  הוֹ ציא

התּפ זּ רוּ ישׂ ראל  ׁש הרי  רא וּ  ? 
לקחוּ  בעּמ ים , והתערבוּ  בּ בבל
בּ נים. מהם  והוֹ לידוּ  נכריּ וֹ ת נ ׁש ים
היתה  הּק דוֹ ׁש ה האם  זה  כּ ל  עם

עליהם. אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס

בּ רוּ ועל ה ּק דוֹ ׁש  , ּכ ׁש עשׂ ה 
וז וֹ  ה וֹ איל אמר, הוּ א
מעצמוֹ . בני  ׁש יּ בא  אז  בּ וּ ׁש ה,
ראוּ י לא  כבוֹ די, וח לּ ל הוֹ איל 
אוֹ תוֹ  להוֹ ציא  לׁש ם אל ׁש אני
וּ גבוּ רוֹ ת  נ ּס ים לוֹ  ולעשׂ וֹ ת
ׁש היוּ  סיּ וּ ע בּ לי  הם ׁש בוּ  כּ מּק דם.

םלביז הר יח ִַַָ אות ל 


ה נת י רעיתי  חי הח י ְְִִֵֵֵַַַַָָָה 

ב )ואמר,ּפ תח השירים  (שיר 
כּ ן הח וֹ חים  בּ ין ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ 
ק וּ דׁש א בּ עא  הבּ נוֹ ת. בּ ין רעיתי
לישׂ ראל  לוֹ ן למעבּ ד הוּ א בּ רי
ׁש וֹ ׁש נּ ה וּ למהוי דּ לעילּ א כּ גוונא 
עלּ אה . כּ גוונא בּ ארעא, חדא 
ואתבּ ריר  ריחא, דּ סלּ קא ו ׁש וֹ ׁש נּ ה 
הוי לא  דּ עלמא, וורדין ׁש אר מ כּ ל
החוֹ חים . בּ ין דּ סלּ קא  ההיא א לּ א
דּ א ועל יא וֹ ת. כּ דקא  ארחא ודא
ׁש בעין דּ הו וֹ  זוּ גין, ׁש בעין זרע
החוֹ חים, בּ ין לוֹ ן ואעיל נפׁש ,
אינּ וּ ן דּ הווֹ  מיּ ד ח וֹ חים , ואינּ וּ ן
וטרּפ ין ענפין סליק וּ  ּת ּמ ן, זוּ גין
ּפ רחת וּ כדין עלמא, על וּ ׁש ליטוּ 

בּ ינייהוּ . ׁש וֹ ׁש נה

הוּ אכּ יון בּ רי קוּ דׁש א דּ בעא  
ול  ׁש וֹ ׁש נה לּה לא ּפ קא  קיט 

חוֹ חים, יבׁש וּ  כּ דין מ בּ ינייהוּ ,
ולא וא ׁש ּת ציא וּ , ואזדריקוּ ,
דּ אזיל  בּ ׁש עתא לכלוּ ם. אתחׁש בוּ 
לאּפ קא דּ א , ׁש וֹ ׁש נה למלקט

ב )ואמר ,ּפ תח כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה (שיר 
רעיתי כּ ן  הח וֹ חים בּ ין
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רצה הבּ נ וֹ ת. בּ ין
כּ מוֹ  י שׂ ראל את  לעשׂ וֹ ת הוּ א 
אחת  ׁש וֹ ׁש נּ ה ולהיוֹ ת  ׁש לּ מעלה
וה וֹ ׁש נּ ה  ׁש לּ מעלה . כּ מ וֹ  בּ ארץ
ׁש אר  מ כּ ל ונבחרה  ריח ׁש ּמ עלה 
אלּ א  אינ ּה  ׁש בּ עוֹ לם הוּ רדים
וז וֹ  הח וֹ חים. בּ ין  ׁש עוֹ לה  אוֹ ת ּה 
ׁש בעים  זרע ולכן כּ ראוּ י. דר
נפׁש , ׁש בעים ׁש הי וּ  ז וּ גוֹ ת,
וא וֹ תם  החוֹ חים, לבין  והכניסם
זוּ ג וֹ ת, ׁש ם הם  ׁש היוּ  מ יּ ד חוֹ חים ,
על  ו ׁש לטוּ  ועלים ענפים העלוּ 
ביניהם  ּפ רחה ואז העוֹ לם,

הוֹ ׁש נּ ה.

הוּ א כּ יון  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה 
וללקט  ׁש וֹ ׁש נּ ה לה וֹ ציא
יבׁש וּ  אז מבּ יניהם, אוֹ ת ּה 
ולא  והתכּ לּ וּ  ונזרקוּ  החוֹ חים 
ׁש ה וֹ ל בּ ׁש עה לכל וּ ם. נחׁש בוּ 
וּ להוֹ ציא  הזּ וֹ  הוֹ ׁש נּ ה את ללקט 



םלביז הר לאִַַָ יח  אות

אזל  זמנא בּ הה וּ א  בּ וּ כריּה , בּ ריּה 
רברבנין ח יּ ילין כּ מה גּ וֹ  מלכּ א
וא ּפ יק ּפ רישׂ ן, דּ גלין עם ו ׁש לּ יטין,
גּ בוּ רין, בּ כּמ ה בּ וּ כריּה  לבריּה 
ס גּ י ויתיב להיכליּה , ליּה  ואייתי

מלכּ א . בּ בי

אוֹ כחכּ יון אבוּ ה, לגבּ י דּ חב 
דּ כּת יב, ליּה , ואלקי ליּה ,

ב ) בּ ישׂ ראל (שופטים יי' אף ויּ חר 
סרח וגוֹ ', ׁש וֹ סים בּ יד ו יּ ּת נם
בּ אבוּ ה, וּ מרד כּ מלּ קדּ מין,
עבדוּ  מה מבּ יתיּה . אפקיּה 
אתבּ דרוּ  דּ הא חמוּ  ישׂ ראל,
נסיבוּ  בּ עממיא, אתערבוּ  לבבל,
בּ נין וא וֹ לידוּ  נכריּ וֹ ת, נׁש ין
קדּ יׁש א אימא  דּ א , כּ ל  עם מ נּ הוֹ ן.

עלייהוּ . אּפ טרוֹ ּפ וֹ סא  הות

בּ ריועל  קוּ ד ׁש א הכי, דּ עבד  
וכּס וּ פא ה וֹ איל  אמר, הוּ א
מגּ רמיּה , איהוּ  בּ רי ליתי איהוּ ,

וח אתחזיהוֹ איל לא  יקרי, לּ ל 
ליּה , לאּפ קא ּת ּמ ן איזיל  דּ אנא 
וּ גבוּ רן נ ּס ין ליּה  וּ למעבּ ד
בּ לא אינּ וּ ן, ּת בוּ  כּ מלּ קדּ מין.

הל זמן  בּ א וֹ תוֹ  בּ כוֹ רוֹ , בנ וֹ 
גּ דוֹ לים  חילוֹ ת  כּ ּמ ה  ֹבּ תו  הּמ ל
ּפ ר וּ שׂ ים, דּ גלים עם ו ׁש לּ יטים
בּ כּמ ה  בּ כוֹ ר וֹ  בנוֹ  את והוֹ ציא 
להיכלוֹ , אוֹ ת וֹ  והביא גבוּ ר וֹ ת,

. הּמ ל בּ בית הרבּ ה ויׁש ב

אוֹ תוֹ כּ יון ה וֹ כיח לאביו, ׁש חטא 
ו יּ חר  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , והלקה
ׁש וֹ סים  בּ יד ו יּ ּת נם  בּ י שׂ ראל ה' אף
בּ אביו, וּ מרד  כּ מּק דם  סרח  וג וֹ '.
עשׂ וּ  מה  מ בּ ית וֹ . אוֹ ת וֹ  הוֹ ציא

התּפ זּ רוּ ישׂ ראל  ׁש הרי  רא וּ  ? 
לקחוּ  בעּמ ים , והתערבוּ  בּ בבל
בּ נים. מהם  והוֹ לידוּ  נכריּ וֹ ת נ ׁש ים
היתה  הּק דוֹ ׁש ה האם  זה  כּ ל  עם

עליהם. אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס

בּ רוּ ועל ה ּק דוֹ ׁש  , ּכ ׁש עשׂ ה 
וז וֹ  ה וֹ איל אמר, הוּ א
מעצמוֹ . בני  ׁש יּ בא  אז  בּ וּ ׁש ה,
ראוּ י לא  כבוֹ די, וח לּ ל הוֹ איל 
אוֹ תוֹ  להוֹ ציא  לׁש ם אל ׁש אני
וּ גבוּ רוֹ ת  נ ּס ים לוֹ  ולעשׂ וֹ ת
ׁש היוּ  סיּ וּ ע בּ לי  הם ׁש בוּ  כּ מּק דם.

םלביז הר יח ִַַָ אות ל 


ה נת י רעיתי  חי הח י ְְִִֵֵֵַַַַָָָה 

ב )ואמר,ּפ תח השירים  (שיר 
כּ ן הח וֹ חים  בּ ין ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ 
ק וּ דׁש א בּ עא  הבּ נוֹ ת. בּ ין רעיתי
לישׂ ראל  לוֹ ן למעבּ ד הוּ א בּ רי
ׁש וֹ ׁש נּ ה וּ למהוי דּ לעילּ א כּ גוונא 
עלּ אה . כּ גוונא בּ ארעא, חדא 
ואתבּ ריר  ריחא, דּ סלּ קא ו ׁש וֹ ׁש נּ ה 
הוי לא  דּ עלמא, וורדין ׁש אר מ כּ ל
החוֹ חים . בּ ין דּ סלּ קא  ההיא א לּ א
דּ א ועל יא וֹ ת. כּ דקא  ארחא ודא
ׁש בעין דּ הו וֹ  זוּ גין, ׁש בעין זרע
החוֹ חים, בּ ין לוֹ ן ואעיל נפׁש ,
אינּ וּ ן דּ הווֹ  מיּ ד ח וֹ חים , ואינּ וּ ן
וטרּפ ין ענפין סליק וּ  ּת ּמ ן, זוּ גין
ּפ רחת וּ כדין עלמא, על וּ ׁש ליטוּ 

בּ ינייהוּ . ׁש וֹ ׁש נה

הוּ אכּ יון בּ רי קוּ דׁש א דּ בעא  
ול  ׁש וֹ ׁש נה לּה לא ּפ קא  קיט 

חוֹ חים, יבׁש וּ  כּ דין מ בּ ינייהוּ ,
ולא וא ׁש ּת ציא וּ , ואזדריקוּ ,
דּ אזיל  בּ ׁש עתא לכלוּ ם. אתחׁש בוּ 
לאּפ קא דּ א , ׁש וֹ ׁש נה למלקט

ב )ואמר ,ּפ תח כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה (שיר 
רעיתי כּ ן  הח וֹ חים בּ ין
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רצה הבּ נ וֹ ת. בּ ין
כּ מוֹ  י שׂ ראל את  לעשׂ וֹ ת הוּ א 
אחת  ׁש וֹ ׁש נּ ה ולהיוֹ ת  ׁש לּ מעלה
וה וֹ ׁש נּ ה  ׁש לּ מעלה . כּ מ וֹ  בּ ארץ
ׁש אר  מ כּ ל ונבחרה  ריח ׁש ּמ עלה 
אלּ א  אינ ּה  ׁש בּ עוֹ לם הוּ רדים
וז וֹ  הח וֹ חים. בּ ין  ׁש עוֹ לה  אוֹ ת ּה 
ׁש בעים  זרע ולכן כּ ראוּ י. דר
נפׁש , ׁש בעים ׁש הי וּ  ז וּ גוֹ ת,
וא וֹ תם  החוֹ חים, לבין  והכניסם
זוּ ג וֹ ת, ׁש ם הם  ׁש היוּ  מ יּ ד חוֹ חים ,
על  ו ׁש לטוּ  ועלים ענפים העלוּ 
ביניהם  ּפ רחה ואז העוֹ לם,

הוֹ ׁש נּ ה.

הוּ א כּ יון  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה 
וללקט  ׁש וֹ ׁש נּ ה לה וֹ ציא
יבׁש וּ  אז מבּ יניהם, אוֹ ת ּה 
ולא  והתכּ לּ וּ  ונזרקוּ  החוֹ חים 
ׁש ה וֹ ל בּ ׁש עה לכל וּ ם. נחׁש בוּ 
וּ להוֹ ציא  הזּ וֹ  הוֹ ׁש נּ ה את ללקט 



םלביז הר לג ִַַָ יט אות 

כּ מה(בישא) דּ יליּה . דּ רין וכל
דּ כּת יב ק דּ י ׁש א, בּ וּ צינא דּ אמר

כה) אוֹ תוֹ (ויקרא  לּק וֹ נה לצּ מיתוּ ת
בּ תיּ וּ בתא דּ א , וכל לדוֹ רוֹ תיו.
חיּ יא, רבּ י אמר מילּ תא . ּת ליא 
גּ ל וּ תא דּ א  ועל הוּ א. הכי ו דּ אי

. אתמ ׁש


כסיל זק ְִֵֶֶָמל

אתּת א  א כּ תיב, מה  חזי, 
ליּה  ואתיהיב ׁש מ וֹ ר. נפׁש וֹ 
בּ גין בּ שׂ רא, על למׁש לט  רׁש וּ ,

דּ כּת יב, ו')רזא  כּ ל (בראשית קץ 
לפני בּ א ואוּ קמוּ ה, לפני בּ א בּ שׂ ר 

איהוּ  ודא  ע"א)ו דּ אי, ק"ט  קץ(שלח 
ואיּת מר , רוּ חא . וא  בּ שׂ ר, כּ ל 
, דּ ח ׁש מ ּס טרא  דּ אתי קץ דּ איהוּ 

אמר, דּ א ּת  כ "ח)כּ מה קץ(איוב  
הוּ א ּת כלית וּ לכל  לחׁש שׂ ם
דּ אית בּ גין בּ שׂ רא , וּ לכל ח וֹ קר.

ואקרי אחרא , י"ב )קץ קץ(דניאל 
אחרא, קץ איה וּ  ודא  ה יּ מין,
. ח ׁש דּ איהוּ  דּ שׂ מאלא, מ ּס טרא 

כּ מוֹ (הרע ) ׁש לּ וֹ , הדּ וֹ רוֹ ת וכל
הּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה  ׁש אמר 

כה)ׁש כּ תוּ ב לצּ מיתת (ויקרא  
זה, וכל לדרתיו . אתוֹ  לּק נה 
רבּ י אמר  בּ תׁש וּ בה . ּת לוּ י הדּ בר 
כּ ן ועל זה,  ּכ ו דּ אי  חיּ יא,

ה גּ לוּ ת. נמׁש כת

את בּ א  א כּ ת וּ ב, מה  וּ ראה  
לוֹ  ונ ּת נה ׁש מר. נפׁש וֹ 
מוּ ם  הבּ שׂ ר, על ל ׁש לט רׁש וּ ת 

ׁש כּ תוּ ב ו)הּס וֹ ד קץ (בראשית 
וּ פרׁש וּ ה, לפני , בּ א  בּ שׂ ר כּ ל
כּ ל  קץ וזהוּ  ו דּ אי . לפני בּ א

ו רוּ ח. ולא  ׁש הוּ א בּ שׂ ר , נאמר 
כּ מוֹ  , הח ׁש מ צּ ד ׁש בּ א קץ

כח )ׁש נּ אמר שׂ ם (איוב קץ 
חוֹ קר. ה וּ א ּת כלית  וּ לכל  לחׁש
קץ  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם בּ שׂ ר , וּ לכל
וזהוּ  היּ מין , קץ ונקרא אחר ,
ׁש הוּ א  ה מאל מ צּ ד אחר קץ
רׁש וּ ת  לוֹ  נּת נה  ולכן  , חׁש

םלביז הר יח ִַַָ אות לב

ּפ ליאן בּ לא  לוֹ ן, דּ אתחזוּ  ס יּ וּ עא 
כּ לּ הוּ  מתבּ דּ רן, כּ לּ ה וּ  א לּ א  ונּס ין,
להיכלא ותבוּ  בּ מסכּ נוּ , לאן
קדּ יׁש א ואימא  בּ כּס וּ פא , דּ מל כּ א

לוֹ ן . ערבת

עבד חאבוּ  מה כּ מלּ קדּ מין. 
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א 
כּ מלּ קדּ מין בּ רא להאי א ּפ יק
אמר , בּ הדיּה . ואיּמ יּה  מהיכליּה ,
וּ ברּה  אימא  וּ להלאה, מ כּ אן
הדא כּ חדא, בּ יׁש ין כּ מה  יס בּ ל וּ ן

דכתיב, ג)הוּ א  וּ בפׁש עיכם(ישעיה  
כּ תיב, דּ א ועל אּמ כם. ׁש לּ חה 

ד ) כּ ל (דברים   ּוּ מצא ו ל בּ צּ ר
ה יּ מים . בּ אחרית האלּ ה ה דּ ברים
דּ א א לּ א  היּ מים . בּ אחרית מאי
אחרית דּ היא קדּ יׁש א , אימא היא
מה כּ ל סבלוּ  ועּמ ּה  ה יּ מים,

בּ גל וּ תא . דּ סבל וּ 

אפילּ וּ ואילּ וּ  בּ תיּ וּ בתא , יהדרוּ ן 
צערא, חד  אוֹ  בּ יׁש , חד
עלייהוּ , אתח ׁש ב עלייהוּ , דּ יעבר

כּ לּ א  סבל וּ  סתיםכּ אלּ וּ  לאו  ואי  (ס "א  
קיצא,קיצא) יסּת יים כּ ד  לא , ואי

ונפלאוֹ ת, נ ּס ים בּ לי לוֹ , ראוּ יים
עיפים  כּ לּ ם מפזּ רים, כּ לּ ם אלּ א 
ה ּמ ל להיכל ו ׁש בוּ  בּ עני,
ערבה  הּק דוֹ ׁש ה והאם בּ בוּ ׁש ה,

להם.

הּק דוֹ ׁש חטא וּ  עשׂ ה מה כּ מּק דם. 
הוּ א   ּאת בּ ר ו הוֹ ציא  ? 

עם  מהיכלוֹ  כּ מּק דם הזּ ה הבּ ן 
האם  והלאה מ כּ אן אמר, אּמ וֹ .
כּ אחד. רעוֹ ת כּ ּמ ה יסבּ לוּ  וּ בנּה 

ׁש כּ תוּ ב, נ)זהוּ  וּ בפׁש עיכם (ישעיה 
כּ תוּ ב, זה  ועל  אּמ כם. ׁש לּ חה 

ד) כּ ל (דברים   ּוּ מצאו ל בּ צּ ר
היּ מים. בּ אחרית הא לּ ה הדּ ברים 

ה יּ מים  בּ אחרית זּ ה  ז וֹ מה  אלּ א  ? 
אחרית  ׁש היא הּק ד וֹ ׁש ה, האם 
מה  כּ ל סבלוּ  ועּמ ּה  היּ מים,

בגּ לוּ ת. ּס בל וּ 

אפלּ וּ וא לּ וּ  - בתׁש וּ בה יחזר וּ  
אחד  צער אוֹ  אחת רעה 
עליהם  יח ׁש ב עליהם , ׁש יּ עבר 

ה כּ ל. סבלוּ  יסתם כּ אלּ וּ  לא (ואם 
הּק ץ הקץ ) כּ ׁש יּ סּת יּ ם - לא ואם



םלביז הר לג ִַַָ יט אות 

כּ מה(בישא) דּ יליּה . דּ רין וכל
דּ כּת יב ק דּ י ׁש א, בּ וּ צינא דּ אמר

כה) אוֹ תוֹ (ויקרא  לּק וֹ נה לצּ מיתוּ ת
בּ תיּ וּ בתא דּ א , וכל לדוֹ רוֹ תיו.
חיּ יא, רבּ י אמר מילּ תא . ּת ליא 
גּ ל וּ תא דּ א  ועל הוּ א. הכי ו דּ אי

. אתמ ׁש


כסיל זק ְִֵֶֶָמל

אתּת א  א כּ תיב, מה  חזי, 
ליּה  ואתיהיב ׁש מ וֹ ר. נפׁש וֹ 
בּ גין בּ שׂ רא, על למׁש לט  רׁש וּ ,

דּ כּת יב, ו')רזא  כּ ל (בראשית קץ 
לפני בּ א ואוּ קמוּ ה, לפני בּ א בּ שׂ ר 

איהוּ  ודא  ע"א)ו דּ אי, ק"ט  קץ(שלח 
ואיּת מר , רוּ חא . וא  בּ שׂ ר, כּ ל 
, דּ ח ׁש מ ּס טרא  דּ אתי קץ דּ איהוּ 

אמר, דּ א ּת  כ "ח)כּ מה קץ(איוב  
הוּ א ּת כלית וּ לכל  לחׁש שׂ ם
דּ אית בּ גין בּ שׂ רא , וּ לכל ח וֹ קר.

ואקרי אחרא , י"ב )קץ קץ(דניאל 
אחרא, קץ איה וּ  ודא  ה יּ מין,
. ח ׁש דּ איהוּ  דּ שׂ מאלא, מ ּס טרא 

כּ מוֹ (הרע ) ׁש לּ וֹ , הדּ וֹ רוֹ ת וכל
הּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה  ׁש אמר 

כה)ׁש כּ תוּ ב לצּ מיתת (ויקרא  
זה, וכל לדרתיו . אתוֹ  לּק נה 
רבּ י אמר  בּ תׁש וּ בה . ּת לוּ י הדּ בר 
כּ ן ועל זה,  ּכ ו דּ אי  חיּ יא,

ה גּ לוּ ת. נמׁש כת

את בּ א  א כּ ת וּ ב, מה  וּ ראה  
לוֹ  ונ ּת נה ׁש מר. נפׁש וֹ 
מוּ ם  הבּ שׂ ר, על ל ׁש לט רׁש וּ ת 

ׁש כּ תוּ ב ו)הּס וֹ ד קץ (בראשית 
וּ פרׁש וּ ה, לפני , בּ א  בּ שׂ ר כּ ל
כּ ל  קץ וזהוּ  ו דּ אי . לפני בּ א

ו רוּ ח. ולא  ׁש הוּ א בּ שׂ ר , נאמר 
כּ מוֹ  , הח ׁש מ צּ ד ׁש בּ א קץ

כח )ׁש נּ אמר שׂ ם (איוב קץ 
חוֹ קר. ה וּ א ּת כלית  וּ לכל  לחׁש
קץ  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם בּ שׂ ר , וּ לכל
וזהוּ  היּ מין , קץ ונקרא אחר ,
ׁש הוּ א  ה מאל מ צּ ד אחר קץ
רׁש וּ ת  לוֹ  נּת נה  ולכן  , חׁש

םלביז הר יח ִַַָ אות לב

ּפ ליאן בּ לא  לוֹ ן, דּ אתחזוּ  ס יּ וּ עא 
כּ לּ הוּ  מתבּ דּ רן, כּ לּ ה וּ  א לּ א  ונּס ין,
להיכלא ותבוּ  בּ מסכּ נוּ , לאן
קדּ יׁש א ואימא  בּ כּס וּ פא , דּ מל כּ א

לוֹ ן . ערבת

עבד חאבוּ  מה כּ מלּ קדּ מין. 
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א 
כּ מלּ קדּ מין בּ רא להאי א ּפ יק
אמר , בּ הדיּה . ואיּמ יּה  מהיכליּה ,
וּ ברּה  אימא  וּ להלאה, מ כּ אן
הדא כּ חדא, בּ יׁש ין כּ מה  יס בּ ל וּ ן

דכתיב, ג)הוּ א  וּ בפׁש עיכם(ישעיה  
כּ תיב, דּ א ועל אּמ כם. ׁש לּ חה 

ד ) כּ ל (דברים   ּוּ מצא ו ל בּ צּ ר
ה יּ מים . בּ אחרית האלּ ה ה דּ ברים
דּ א א לּ א  היּ מים . בּ אחרית מאי
אחרית דּ היא קדּ יׁש א , אימא היא
מה כּ ל סבלוּ  ועּמ ּה  ה יּ מים,

בּ גל וּ תא . דּ סבל וּ 

אפילּ וּ ואילּ וּ  בּ תיּ וּ בתא , יהדרוּ ן 
צערא, חד  אוֹ  בּ יׁש , חד
עלייהוּ , אתח ׁש ב עלייהוּ , דּ יעבר

כּ לּ א  סבל וּ  סתיםכּ אלּ וּ  לאו  ואי  (ס "א  
קיצא,קיצא) יסּת יים כּ ד  לא , ואי

ונפלאוֹ ת, נ ּס ים בּ לי לוֹ , ראוּ יים
עיפים  כּ לּ ם מפזּ רים, כּ לּ ם אלּ א 
ה ּמ ל להיכל ו ׁש בוּ  בּ עני,
ערבה  הּק דוֹ ׁש ה והאם בּ בוּ ׁש ה,

להם.

הּק דוֹ ׁש חטא וּ  עשׂ ה מה כּ מּק דם. 
הוּ א   ּאת בּ ר ו הוֹ ציא  ? 

עם  מהיכלוֹ  כּ מּק דם הזּ ה הבּ ן 
האם  והלאה מ כּ אן אמר, אּמ וֹ .
כּ אחד. רעוֹ ת כּ ּמ ה יסבּ לוּ  וּ בנּה 

ׁש כּ תוּ ב, נ)זהוּ  וּ בפׁש עיכם (ישעיה 
כּ תוּ ב, זה  ועל  אּמ כם. ׁש לּ חה 

ד) כּ ל (דברים   ּוּ מצאו ל בּ צּ ר
היּ מים. בּ אחרית הא לּ ה הדּ ברים 

ה יּ מים  בּ אחרית זּ ה  ז וֹ מה  אלּ א  ? 
אחרית  ׁש היא הּק ד וֹ ׁש ה, האם 
מה  כּ ל סבלוּ  ועּמ ּה  היּ מים,

בגּ לוּ ת. ּס בל וּ 

אפלּ וּ וא לּ וּ  - בתׁש וּ בה יחזר וּ  
אחד  צער אוֹ  אחת רעה 
עליהם  יח ׁש ב עליהם , ׁש יּ עבר 

ה כּ ל. סבלוּ  יסתם כּ אלּ וּ  לא (ואם 
הּק ץ הקץ ) כּ ׁש יּ סּת יּ ם - לא ואם



םלביז הר להִַַָ כ אות

אתּפ ּת ה . דּ הא דּ א  מלּ ה ק יּ ימא 
ע "ב) ל"ג כּ לּ א(דף  א בּ א, רבּ י אמר

א וֹ ליפנא, הכי אבל ׁש ּפ יר, ה וּ א 
איהוּ  וכי ואסטין. סליק  דּ תנן,
איהוּ  דּ הא  אין. לאסטנא , יכיל 

קמ"א ) תיקון  וישב  זקן(ריש מל
דּ כ ּת יב, ד')וּ כסיל, ילד (קהלת  ט וֹ ב 

וחכם וּ כסיל.[טו ]מס כּ ן זקן מ ּמ ל 
נ ׁש . לבר לאסטנא  יכיל  דּ א , ועל
מהימן דּ איה וּ  בּ גין טעמא . מאי

נׁש א . דּ בני עוֹ בדוֹ י על


וי עניְְִִָ

לפרׁש אועל לוֹ ן אצטרי דּ א 
ו ׁש ייפא, ׁש ייפא  דּ כל חוֹ בין
הוּ א הדא  בּ פרט. דּ עביד  מה וכל

לב )דכתיב, חּט אתי(תהלים  
נשׂ את ואּת ה  לבתר וגוֹ '. א וֹ דיע
מ ּמ ׁש ה, מנלן. סלה . ח ּט אתי עוֹ ן

פ' זוהר 

 ד) פנחס

רל "א:)

ׁש הרי הזּ ה , הדּ בר  עוֹ מד 
הכּ ל  אבּ א , רבּ י אמר  התּפ ּת ה.
למדנ וּ ,  ּכ אבל  יפה , הוּ א 
הוּ א  וכי וּ מסטין. עוֹ לה ׁש נינ וּ ,

להסטין הוּ א יכוֹ ל ׁש הרי כּ ן, ? 
ׁש כּ תוּ ב וּ כסיל, זקן  קהלת מל) 

מ ּמ לד) וחכם מסכּ ן  ילד טוֹ ב
להסטין יכוֹ ל זה ועל וּ כסיל. זקן

הּט עם  מה ׁש הוּ א לאדם. מוּ ם ? 
אדם. בּ ני מעשׂ י על נאמן

העברוֹ ת ועל לפרט לנוּ  צרי זה 
כּ  וכל ׁש ל  ואיבר, איבר ל  

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ פרט. עוֹ שׂ ה  מה
לב ) וגוֹ '.(תהלים א וֹ דיע חּט אתי

עוֹ ן נשׂ את וא ּת ה - וּ לבּס וֹ ף
לנ וּ  מנּ ין סלה . מּמ ׁש ה,חּט אתי  ? 

עני טו. בה ער ה מח ד ספר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוע
יראל  נצח  ספר וע נ אל. הבה (רקזכ ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ספרכ"ז) וע ה יח". ימת  אלפי "ני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָאר
אגת סנהדרי)חי מ כת  – רי עד ליי (חלק  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֻ

בא אפר  בה  ידי על כי ז יראל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאי

ציק  רי  וע .האחר חלק תח ת  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה יח
י) את בה .(חתי ידי  על נגאלי תרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָֻ

למה פארת וע( עדי ה רי (על  י ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
הכינה את ירי מ אנ דה יְְִִִֶַַַָָָ

.עתב ְִָָמ

םלביז הר יטִַַָ אות  לד 

רׁש וּ  לי ּה  אתייהיב דּ א ועל
וּ בשׂ רוֹ . בּ עצמ וֹ 

הכי,ו ּת סיתני אי לבלּ עוֹ . בוֹ  
הוה, בּ דינא  לאו
מקטרגא, הה וּ א  בּ מימר  א לּ א
אלּ א, ליּה . ואסטי ליּה , דּ אסית

הוה . בּ דינא כּ לּ א

אליהוּ א,והכי ל וֹ  (איובאמר 
אדםל"ד ) פעל  כּ י

ימציאנּ וּ . איׁש  וּ כארח  לוֹ  יׁש לּ ם
דּ אּת מר , כּ מה  הוה  והכי
אתגּ זר  הכי גּ זר , דּ איה וּ  כּ מה

עליּה .

לבלּ עוֹ והאי בוֹ  ו ּת סיתני דּ אמר 
לא לבלּ עוֹ  ו ּת סיתני ח נּ ם ,
בּ יּה  בוֹ , ו ּת סיתני אלּ א כּ תיב,
חׁש יב דּ איהוּ  בּ דעּת יּה , ק יּ ימא 

דּ אמר כּ מה ּת סיתני, (איובדּ הא  
ה וֹ פע ּת .י') ר ׁש עים עצת ועל

דההוא  מימר  על  אתפתית  איוב (אמר

דּ א,מקטרגא ) ע"ה)כּ גוונא  (תהלים  
יכזּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם בּ פיהם ויפּת וּ הוּ 
כּ תיב, לא לוֹ . ויכזּ בוּ  ויפּת וּ הוּ  לוֹ .
בּ פיהם בּ פיהם . ויפ ּת וּ ה וּ  א לּ א

וּ בשׂ רוֹ . בּ עצמוֹ 

לא וּת סיתני , ּכ אם  לבלּ עוֹ . בוֹ  
אלּ א  היה , בּ דין 
ׁש הסית  מקטרג  אוֹ ת וֹ  בּ מאמר
הכּ ל  א לּ א אוֹ תוֹ , והסטה  אוֹ ת וֹ 

בּ דין. היה

 אליהוּ א,וכ לוֹ  לד)אמר  כּ י(שם 
וּ כארח  לוֹ  י ׁש לּ ם אדם פעל
כּ מוֹ  היה  וכ ימציא נּ וּ . איׁש 
נגזר   ּכ - גּ זר ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  ׁש נּ אמר,

עליו.

לבלּ עוֹ וזהוּ  בוֹ  וּת סיתני ׁש אמר  
לא  לבלּ עוֹ  וּת סיתי חנּ ם .
בּ וֹ  בוֹ , ו ּת סיתני  אלּ א כתוּ ב,
ׁש הרי חׁש ב ׁש ה וּ א בּ דעּת וֹ , עוֹ מד 
עצת  ועל  ׁש אמר כּ מ וֹ  ּת סיתני,
איוב, [אמר  הוֹ פעּת . רׁש עים
מקטרג ] אותו  דברי על  התפתתי 

זה עח )כּ מוֹ  ויפּת וּ הוּ (תהלים 
לוֹ . יכזּ בוּ  וּ בל ׁש וֹ נם  בּ פיהם
כתוּ ב, לא לוֹ  ויכזּ בוּ  ויפּת וּ ה וּ 
בּ פיהם  בּ פיהם. ויפּת וּ הוּ  אלּ א 



םלביז הר להִַַָ כ אות

אתּפ ּת ה . דּ הא דּ א  מלּ ה ק יּ ימא 
ע "ב) ל"ג כּ לּ א(דף  א בּ א, רבּ י אמר

א וֹ ליפנא, הכי אבל ׁש ּפ יר, ה וּ א 
איהוּ  וכי ואסטין. סליק  דּ תנן,
איהוּ  דּ הא  אין. לאסטנא , יכיל 

קמ"א ) תיקון  וישב  זקן(ריש מל
דּ כ ּת יב, ד')וּ כסיל, ילד (קהלת  ט וֹ ב 

וחכם וּ כסיל.[טו ]מס כּ ן זקן מ ּמ ל 
נ ׁש . לבר לאסטנא  יכיל  דּ א , ועל
מהימן דּ איה וּ  בּ גין טעמא . מאי

נׁש א . דּ בני עוֹ בדוֹ י על


וי עניְְִִָ

לפרׁש אועל לוֹ ן אצטרי דּ א 
ו ׁש ייפא, ׁש ייפא  דּ כל חוֹ בין
הוּ א הדא  בּ פרט. דּ עביד  מה וכל

לב )דכתיב, חּט אתי(תהלים  
נשׂ את ואּת ה  לבתר וגוֹ '. א וֹ דיע
מ ּמ ׁש ה, מנלן. סלה . ח ּט אתי עוֹ ן

פ' זוהר 

 ד) פנחס

רל "א:)

ׁש הרי הזּ ה , הדּ בר  עוֹ מד 
הכּ ל  אבּ א , רבּ י אמר  התּפ ּת ה.
למדנ וּ ,  ּכ אבל  יפה , הוּ א 
הוּ א  וכי וּ מסטין. עוֹ לה ׁש נינ וּ ,

להסטין הוּ א יכוֹ ל ׁש הרי כּ ן, ? 
ׁש כּ תוּ ב וּ כסיל, זקן  קהלת מל) 

מ ּמ לד) וחכם מסכּ ן  ילד טוֹ ב
להסטין יכוֹ ל זה ועל וּ כסיל. זקן

הּט עם  מה ׁש הוּ א לאדם. מוּ ם ? 
אדם. בּ ני מעשׂ י על נאמן

העברוֹ ת ועל לפרט לנוּ  צרי זה 
כּ  וכל ׁש ל  ואיבר, איבר ל  

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ פרט. עוֹ שׂ ה  מה
לב ) וגוֹ '.(תהלים א וֹ דיע חּט אתי

עוֹ ן נשׂ את וא ּת ה - וּ לבּס וֹ ף
לנ וּ  מנּ ין סלה . מּמ ׁש ה,חּט אתי  ? 

עני טו. בה ער ה מח ד ספר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוע
יראל  נצח  ספר וע נ אל. הבה (רקזכ ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ספרכ"ז) וע ה יח". ימת  אלפי "ני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָאר
אגת סנהדרי)חי מ כת  – רי עד ליי (חלק  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֻ

בא אפר  בה  ידי על כי ז יראל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאי

ציק  רי  וע .האחר חלק תח ת  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה יח
י) את בה .(חתי ידי  על נגאלי תרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָֻ

למה פארת וע( עדי ה רי (על  י ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
הכינה את ירי מ אנ דה יְְִִִֶַַַָָָ

.עתב ְִָָמ

םלביז הר יטִַַָ אות  לד 

רׁש וּ  לי ּה  אתייהיב דּ א ועל
וּ בשׂ רוֹ . בּ עצמ וֹ 

הכי,ו ּת סיתני אי לבלּ עוֹ . בוֹ  
הוה, בּ דינא  לאו
מקטרגא, הה וּ א  בּ מימר  א לּ א
אלּ א, ליּה . ואסטי ליּה , דּ אסית

הוה . בּ דינא כּ לּ א

אליהוּ א,והכי ל וֹ  (איובאמר 
אדםל"ד ) פעל  כּ י

ימציאנּ וּ . איׁש  וּ כארח  לוֹ  יׁש לּ ם
דּ אּת מר , כּ מה  הוה  והכי
אתגּ זר  הכי גּ זר , דּ איה וּ  כּ מה

עליּה .

לבלּ עוֹ והאי בוֹ  ו ּת סיתני דּ אמר 
לא לבלּ עוֹ  ו ּת סיתני ח נּ ם ,
בּ יּה  בוֹ , ו ּת סיתני אלּ א כּ תיב,
חׁש יב דּ איהוּ  בּ דעּת יּה , ק יּ ימא 

דּ אמר כּ מה ּת סיתני, (איובדּ הא  
ה וֹ פע ּת .י') ר ׁש עים עצת ועל

דההוא  מימר  על  אתפתית  איוב (אמר

דּ א,מקטרגא ) ע"ה)כּ גוונא  (תהלים  
יכזּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם בּ פיהם ויפּת וּ הוּ 
כּ תיב, לא לוֹ . ויכזּ בוּ  ויפּת וּ הוּ  לוֹ .
בּ פיהם בּ פיהם . ויפ ּת וּ ה וּ  א לּ א

וּ בשׂ רוֹ . בּ עצמוֹ 

לא וּת סיתני , ּכ אם  לבלּ עוֹ . בוֹ  
אלּ א  היה , בּ דין 
ׁש הסית  מקטרג  אוֹ ת וֹ  בּ מאמר
הכּ ל  א לּ א אוֹ תוֹ , והסטה  אוֹ ת וֹ 

בּ דין. היה

 אליהוּ א,וכ לוֹ  לד)אמר  כּ י(שם 
וּ כארח  לוֹ  י ׁש לּ ם אדם פעל
כּ מוֹ  היה  וכ ימציא נּ וּ . איׁש 
נגזר   ּכ - גּ זר ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  ׁש נּ אמר,

עליו.

לבלּ עוֹ וזהוּ  בוֹ  וּת סיתני ׁש אמר  
לא  לבלּ עוֹ  וּת סיתי חנּ ם .
בּ וֹ  בוֹ , ו ּת סיתני  אלּ א כתוּ ב,
ׁש הרי חׁש ב ׁש ה וּ א בּ דעּת וֹ , עוֹ מד 
עצת  ועל  ׁש אמר כּ מ וֹ  ּת סיתני,
איוב, [אמר  הוֹ פעּת . רׁש עים
מקטרג ] אותו  דברי על  התפתתי 

זה עח )כּ מוֹ  ויפּת וּ הוּ (תהלים 
לוֹ . יכזּ בוּ  וּ בל ׁש וֹ נם  בּ פיהם
כתוּ ב, לא לוֹ  ויכזּ בוּ  ויפּת וּ ה וּ 
בּ פיהם  בּ פיהם. ויפּת וּ הוּ  אלּ א 



םלביז הר לזִַַָ כא  אות 


 ל לקא עליה  ז ה אתחבה רית הא ר  ד ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

דּ ראריׁש י בּ כל  יּת פסוּ ן עּמ א, 
אי דּ א, בּ ח וֹ בא  ודרא 
בּ גין ליּה . מקנאין ולא ידעין
ליּה  לקנאה עלייהוּ , דּ א דּ חוֹ בא
בּ רית, בּ האי הוּ א בּ רי לקוּ דׁש א
בּ ר ׁש וּ תא דּ א  קד וּ ׁש ה דּ אעיל  מאן

כּ תיב עליּה  כ')אחרא, א(שמות  
ּפ ני . על אחרים  א הים ל יהיה
תעבדם וא  להם תׁש ּת חוה א 
וכלּ א ק נּ א  אל היא ה' אנכי כּ י
אתדחייא דּ א ועל חדא . קנאה
דּ מׁש ּק ר  מאן מקמיּה . ׁש כינ ּת א 
בּ בשׂ ריּה  דחתים קדּ יׁש א בּ ברית
בּ ׁש מא מ ׁש ּק ר כּ אילּ וּ  נׁש , דּ בּ ר

דּ מׁש  מאן ה וּ א , בּ רי ּק ר דּ קוּ דׁש א 
בּ יּה  מ ׁש ּק ר דּ מלכּ א, ח וֹ תמא
בּ אלהא חוּ לקא ליּה  לית בּ מלכּ א,
בּ חילא לא  אי דּ ישׂ ראל ,

ּת דיר . יתיר)דתיוּ בּת א  (ס "א  

ואמר,ר ' ּפ תח י"ב )יוֹ סי א ', (שמואל 
וגוֹ ', א היהם ה' את ו יּ ׁש כּ ח וּ 
ויּ ׁש כּ חוּ  מאי ה '. את ויעזבוּ 

פ' זוהר 

 ד) שמות

ג':)

דּ וֹ ר רא ׁש י בּ כל י ּת פסוּ  העם 
אם  זה, בּ חטא  וד וֹ ר
מוּ ם  לוֹ , מק נּ אים ולא  י וֹ דעים
לּק דוֹ ׁש  לקנּ א  עליהם  ז וֹ  ׁש חוֹ בה 

בּ בּ רית הוּ א  ּמיהזּ את בּ רו , 
אחרת, לרׁש וּ ת ז וֹ  קד ה ׁש ּמ כניס

כּ תוּ ב כ)עליו  ל(שמות יהיה  לא 
לא  ּפ ני . על אחרים אלהים
כּ י תעבדם ולא  להם תׁש ּת חוה
והכּ ל  קנּ א. אל  אלהי ה' אנכי 
ׁש כינה  נדחית ולכן אחת. קנאה 
קד ׁש  בּ ברית ׁש ּמ ׁש ּק ר מי  מלּ פניו.
כּ אלּ וּ  האדם, בּ ב שׂ ר ׁש חתוּ מה
הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ם מׁש ּק ר
, הּמ ל בּ חוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי
חלק  לוֹ  ואין ,בּ ּמ ל מׁש ּק ר
בּ כח  לא אם ישׂ ראל  בּ אלהי 

מתמדת .(יתרה)ּת ׁש וּ בה 

ואמר,רבּ י ּפ תח  א יוֹ סי (שמואל 
אלהיהם יב ) ה' את ו יּ ׁש כּ ח וּ 

זּ ה  מה ה'. את ו יּ עזבוּ  וג וֹ '.

םלביז הר כִַַָ אות לו

לב )דּ כתיב העם(שמות חטא  אנּ א 
כּ תיב, בּ ישׂ ראל וגוֹ '. (שמואלהזּ ה 

יב ) דּ איא  יי, את עזבנ וּ  כּ י חטאנוּ 
בּ צבּ וּ ר  אבל בּ יחיד , האי ּת ימא
ואי דּ א. קרא כּ תיב הא  לא .
ׁש ליחא אבל בּ צבּ וּ ר, הא ּת ימא

כּ תיב הא  לא, לב )דּ לה וֹ ן (שמות 
וּ כתיב וג וֹ '. יי אל מׁש ה ו יּ ׁש ב

לב ) מאי(שמות וגוֹ '. להם ויּ עשׂ וּ 
בּ י ח וֹ ביּה , דּ מפרׁש  מאן טעמא .
נ ׁש  דּ בּ ר  בּ גין מינּ יּה , בּ דילין דּ ינא
על  אתדּ ן ולא  לגרמיּה , קריב

ּפ וּ מיּה .

למקטרגאותוּ , ׁש ביק לא  
חוֹ בא עליּה  לא וֹ לפא 

יקדים נׁש  דּ בר  ע "ב)מוּ מא . רל"א (דף 
לאחרא דּ וּ כתא  יהיב ולא וייּמ א ,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  כּ דין למימר.
דכתיב, הוּ א הדא  ליּה , מחיל

כח) יר וּ חם .[טז]וּ מ וֹ דה(משלי ועוֹ זב 

לב )ׁש כּ תוּ ב העם (שמות חטא א נּ א 
כּ ת וּ ב, בּ י שׂ ראל וג וֹ '. (שמואל ה זּ ה  

ה'.איב ) את עזבנ וּ  כּ י חטאנ וּ 
אבל  בּ יחיד, זה ּת אמר ׁש אם
זה. ּפ סוּ ק כּ תוּ ב הרי - לא בּ צבּ וּ ר 
ׁש ליח  אבל בּ צבּ וּ ר, זה ּת אמר ואם 

כּ ת וּ ב הרי - לא  לב )ׁש לּ הם  (שמות 
וכתוּ ב  וג וֹ '. ה' אל מ ׁש ה ו יּ ׁש ב

מה (שם) וגוֹ '. להם ויּ עשׂ וּ 
חוֹ בוֹ תיו,הּט עם  ׁש ּמ פרׁש  מי  ? 

מוּ ם  מּמ נּ וּ , מתרחקים דּ ין בּ ית 
נ דּ וֹ ן ולא לעצמוֹ  קרוֹ ב אדם ׁש בּ ן 

ּפ יו. על

ללּמ ד ועוֹ ד , למקטרג  עוֹ זב לא 
ׁש בּ ן וּ מוּ ם . חוֹ ב עליו
יּת ן ולא ויאמר, יקדּ ים  אדם 
הּק דוֹ ׁש  ואז ל וֹ מר, לאחר  מקוֹ ם 
זהוּ  ל וֹ . מ וֹ חל  הוּ א  ּבּ רו

כח )ׁש כּ תוּ ב ועוֹ זב (משלי וּ מוֹ דה 
ירוּ חם.

אמ נהטז. בילי ביעי)ועה יא!(הנתיב אל רע! ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָ



םלביז הר לזִַַָ כא  אות 


 ל לקא עליה  ז ה אתחבה רית הא ר  ד ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

דּ ראריׁש י בּ כל  יּת פסוּ ן עּמ א, 
אי דּ א, בּ ח וֹ בא  ודרא 
בּ גין ליּה . מקנאין ולא ידעין
ליּה  לקנאה עלייהוּ , דּ א דּ חוֹ בא
בּ רית, בּ האי הוּ א בּ רי לקוּ דׁש א
בּ ר ׁש וּ תא דּ א  קד וּ ׁש ה דּ אעיל  מאן

כּ תיב עליּה  כ')אחרא, א(שמות  
ּפ ני . על אחרים  א הים ל יהיה
תעבדם וא  להם תׁש ּת חוה א 
וכלּ א ק נּ א  אל היא ה' אנכי כּ י
אתדחייא דּ א ועל חדא . קנאה
דּ מׁש ּק ר  מאן מקמיּה . ׁש כינ ּת א 
בּ בשׂ ריּה  דחתים קדּ יׁש א בּ ברית
בּ ׁש מא מ ׁש ּק ר כּ אילּ וּ  נׁש , דּ בּ ר

דּ מׁש  מאן ה וּ א , בּ רי ּק ר דּ קוּ דׁש א 
בּ יּה  מ ׁש ּק ר דּ מלכּ א, ח וֹ תמא
בּ אלהא חוּ לקא ליּה  לית בּ מלכּ א,
בּ חילא לא  אי דּ ישׂ ראל ,

ּת דיר . יתיר)דתיוּ בּת א  (ס "א  

ואמר,ר ' ּפ תח י"ב )יוֹ סי א ', (שמואל 
וגוֹ ', א היהם ה' את ו יּ ׁש כּ ח וּ 
ויּ ׁש כּ חוּ  מאי ה '. את ויעזבוּ 

פ' זוהר 

 ד) שמות

ג':)

דּ וֹ ר רא ׁש י בּ כל י ּת פסוּ  העם 
אם  זה, בּ חטא  וד וֹ ר
מוּ ם  לוֹ , מק נּ אים ולא  י וֹ דעים
לּק דוֹ ׁש  לקנּ א  עליהם  ז וֹ  ׁש חוֹ בה 

בּ בּ רית הוּ א  ּמיהזּ את בּ רו , 
אחרת, לרׁש וּ ת ז וֹ  קד ה ׁש ּמ כניס

כּ תוּ ב כ)עליו  ל(שמות יהיה  לא 
לא  ּפ ני . על אחרים אלהים
כּ י תעבדם ולא  להם תׁש ּת חוה
והכּ ל  קנּ א. אל  אלהי ה' אנכי 
ׁש כינה  נדחית ולכן אחת. קנאה 
קד ׁש  בּ ברית ׁש ּמ ׁש ּק ר מי  מלּ פניו.
כּ אלּ וּ  האדם, בּ ב שׂ ר ׁש חתוּ מה
הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש ם מׁש ּק ר
, הּמ ל בּ חוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּק ר  מי
חלק  לוֹ  ואין ,בּ ּמ ל מׁש ּק ר
בּ כח  לא אם ישׂ ראל  בּ אלהי 

מתמדת .(יתרה)ּת ׁש וּ בה 

ואמר,רבּ י ּפ תח  א יוֹ סי (שמואל 
אלהיהם יב ) ה' את ו יּ ׁש כּ ח וּ 

זּ ה  מה ה'. את ו יּ עזבוּ  וג וֹ '.

םלביז הר כִַַָ אות לו

לב )דּ כתיב העם(שמות חטא  אנּ א 
כּ תיב, בּ ישׂ ראל וגוֹ '. (שמואלהזּ ה 

יב ) דּ איא  יי, את עזבנ וּ  כּ י חטאנוּ 
בּ צבּ וּ ר  אבל בּ יחיד , האי ּת ימא
ואי דּ א. קרא כּ תיב הא  לא .
ׁש ליחא אבל בּ צבּ וּ ר, הא ּת ימא

כּ תיב הא  לא, לב )דּ לה וֹ ן (שמות 
וּ כתיב וג וֹ '. יי אל מׁש ה ו יּ ׁש ב

לב ) מאי(שמות וגוֹ '. להם ויּ עשׂ וּ 
בּ י ח וֹ ביּה , דּ מפרׁש  מאן טעמא .
נ ׁש  דּ בּ ר  בּ גין מינּ יּה , בּ דילין דּ ינא
על  אתדּ ן ולא  לגרמיּה , קריב

ּפ וּ מיּה .

למקטרגאותוּ , ׁש ביק לא  
חוֹ בא עליּה  לא וֹ לפא 

יקדים נׁש  דּ בר  ע "ב)מוּ מא . רל"א (דף 
לאחרא דּ וּ כתא  יהיב ולא וייּמ א ,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  כּ דין למימר.
דכתיב, הוּ א הדא  ליּה , מחיל

כח) יר וּ חם .[טז]וּ מ וֹ דה(משלי ועוֹ זב 

לב )ׁש כּ תוּ ב העם (שמות חטא א נּ א 
כּ ת וּ ב, בּ י שׂ ראל וג וֹ '. (שמואל ה זּ ה  

ה'.איב ) את עזבנ וּ  כּ י חטאנ וּ 
אבל  בּ יחיד, זה ּת אמר ׁש אם
זה. ּפ סוּ ק כּ תוּ ב הרי - לא בּ צבּ וּ ר 
ׁש ליח  אבל בּ צבּ וּ ר, זה ּת אמר ואם 

כּ ת וּ ב הרי - לא  לב )ׁש לּ הם  (שמות 
וכתוּ ב  וג וֹ '. ה' אל מ ׁש ה ו יּ ׁש ב

מה (שם) וגוֹ '. להם ויּ עשׂ וּ 
חוֹ בוֹ תיו,הּט עם  ׁש ּמ פרׁש  מי  ? 

מוּ ם  מּמ נּ וּ , מתרחקים דּ ין בּ ית 
נ דּ וֹ ן ולא לעצמוֹ  קרוֹ ב אדם ׁש בּ ן 

ּפ יו. על

ללּמ ד ועוֹ ד , למקטרג  עוֹ זב לא 
ׁש בּ ן וּ מוּ ם . חוֹ ב עליו
יּת ן ולא ויאמר, יקדּ ים  אדם 
הּק דוֹ ׁש  ואז ל וֹ מר, לאחר  מקוֹ ם 
זהוּ  ל וֹ . מ וֹ חל  הוּ א  ּבּ רו

כח )ׁש כּ תוּ ב ועוֹ זב (משלי וּ מוֹ דה 
ירוּ חם.

אמ נהטז. בילי ביעי)ועה יא!(הנתיב אל רע! ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָ



םלביז הר לטִַַָ כא  אות 

ריתת :יג . מידי  נפטר ,לק ריתת ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָחבי
הרה :יד . זאת  א חטא ביל  יח ב  ,ללע צער ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹא
לכ ר:טו .  עצמ פני סגלה ל  י  מל ל  ל יק , יע יְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמל
מתקקי :טז. עונתיו  אה , אד א  יוְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ת בה :יז. יהרהר י, על  א , ריי איזה  מע  א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָראה 

עו :יח. לא  רי י ראל, אר ְְְִֵֶֶַָָָָֹה ר

הח טאי:יט . על ה בה אפ להקל  ְְְִֵֵֶַַַָָֹי
אד:כ. ל  ח  מכחי   ְִֶֶַָָָֹהעו

י תר:כא . ה צר פת   ה צוה זאת עה  ,ליד מצות ני איְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה יק :כב. את   מצערי להתעת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַצריכי
הכג . מע ת:צער לה ריד קרב ה א ב ְְִֵַַַָָ
רכד . ד וה מעלה, ל י יבה ויב זכה  ת בה  ,אד ני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה חזיר

:ביל הזרה מבל  ְְְִִֵֵַַָה א
מענית:כה. דלה  הא האד ל ע ְְֲֲִִִֶַַָָָָחלי ת
עו נתיו:כו . ל על ל חלימ , מתחרט עברה בר ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהעה 
עו נתיו:כז. ל על ל חלימ אמ נה, ת ונ ְֱֲֲִֵֵֶַַָָָהא 

קדה ,כח. מ י העה , וס לאמצע  לאד עזרת ה ח בה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָחת
:  ב אמצע לה  יארע אז  ח ה , קדה  חב לא  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא

מכרת:כט . רחי א הכנסת לחְְְְְִֶֶַַַָָֻ
מכרת:ל . ְְֶֶַַָהד לה

ההלא . מני  זה  ,ריי ל אי בה , לעת  תחיל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפעמי
בה : ְֲִַָמע ת

חדה :לב. רה  נע ה  נאנח , אנחה  ידי ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל 
ת בה :לג . הע את להחזיר יקי ה לייכ יקי צ אהבת ידי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל 
ע ל:לד . מחלקת חד אי ת זכ תבה, הע את  חזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי 

םלביז הר כא ִַַָ אות  לח 

קיימא בּ רית מנּ ייה וּ  דּ דחוּ  ויעזבוּ .
עד  ּפ רעין, ולא גּ זרין הו וֹ  ק דּ יׁש א ,
לכל  בּ האי וּ נדיבת דּ בוֹ רה דּ אתת

דּ כתיב, כּ ּמ ה ה ')ישׂ ראל (שופטים  
בּ התנדּ ב בּ ישׂ ראל  ּפ רעוֹ ת בּ פר וֹ ע

ה '. בּ רכוּ  עם


מלמת לתבה ְְִֵֶֶָֻעצת

בה:  ער הת  ספר  ְְִֵֵֵֶֶַַָוע

בר:א . לכל  מעיל ְֲִִַַָָָהענית 
מרע:ב. אחרי להפרי יכל אינ ,בי ט י ע מ ער ה א ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מחרב:ג . קה ֲִֵֶֶֶַַָה ענית 
עצמ:ד . בר   ת א היה ראי, ְְְְִֶֶַַָָָָהבה 
מח בה. אי זה  ידי על ידי, עלה  וכ  אע ה ;  וכ  חב : אדְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

:ְִֵַנתק
ה ל :ו . על מכ רת ְֶֶַַַָֹל ת 
ה רנ ת:ז. ל  הקריב  א פלה,  ע ְְְְְִִִִֶַַָָָָָמי

ה א:ח. ללע חלק  ל  י ה תוה , ְְִֵֵֶֶַַַָָָל

כא ט . רה  לדברי  א ע כא אע א רה, חבר  את ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה ל ד
:לעצמ  אְְֲַָע

נאי :י.  ל חכ לתלמיד  רא על תעניתא, יתיב א  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָרב 
ייא . ליצנת, דר אפ ה את העברה אעה  ממר: יו את אד ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹי מר 

למע ה :  תא מכריח   רְְֲִִֶַַַ
ע :יב. כי מ ל ת  כביוכ נמע,  ל ק ילה, ה כה  ְְְִִִִֶַַַַַָָָָל

ו יּ עזבוּ  מהם ו יּ ׁש כּ חוּ  ׁש דּ חוּ  ? 
עד  פרע וּ , ולא  ׁש ּמ ל וּ  קדׁש , בּ רית
כּ ל  את  בּ זה  ונ דּ בה  דבוֹ רה ׁש בּ אה

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  ה)ישׂ ראל, (שופטים 
בּ התנ דּ ב  בּ ישׂ ראל  ּפ רעוֹ ת  בּ פרע

ה'. בּ רכוּ  עם 



םלביז הר לטִַַָ כא  אות 

ריתת :יג . מידי  נפטר ,לק ריתת ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָחבי
הרה :יד . זאת  א חטא ביל  יח ב  ,ללע צער ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹא
לכ ר:טו .  עצמ פני סגלה ל  י  מל ל  ל יק , יע יְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמל
מתקקי :טז. עונתיו  אה , אד א  יוְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ת בה :יז. יהרהר י, על  א , ריי איזה  מע  א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָראה 

עו :יח. לא  רי י ראל, אר ְְְִֵֶֶַָָָָֹה ר

הח טאי:יט . על ה בה אפ להקל  ְְְִֵֵֶַַַָָֹי
אד:כ. ל  ח  מכחי   ְִֶֶַָָָֹהעו

י תר:כא . ה צר פת   ה צוה זאת עה  ,ליד מצות ני איְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה יק :כב. את   מצערי להתעת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַצריכי
הכג . מע ת:צער לה ריד קרב ה א ב ְְִֵַַַָָ
רכד . ד וה מעלה, ל י יבה ויב זכה  ת בה  ,אד ני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה חזיר

:ביל הזרה מבל  ְְְִִֵֵַַָה א
מענית:כה. דלה  הא האד ל ע ְְֲֲִִִֶַַָָָָחלי ת
עו נתיו:כו . ל על ל חלימ , מתחרט עברה בר ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהעה 
עו נתיו:כז. ל על ל חלימ אמ נה, ת ונ ְֱֲֲִֵֵֶַַָָָהא 

קדה ,כח. מ י העה , וס לאמצע  לאד עזרת ה ח בה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָחת
:  ב אמצע לה  יארע אז  ח ה , קדה  חב לא  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא

מכרת:כט . רחי א הכנסת לחְְְְְִֶֶַַַָָֻ
מכרת:ל . ְְֶֶַַָהד לה

ההלא . מני  זה  ,ריי ל אי בה , לעת  תחיל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפעמי
בה : ְֲִַָמע ת

חדה :לב. רה  נע ה  נאנח , אנחה  ידי ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל 
ת בה :לג . הע את להחזיר יקי ה לייכ יקי צ אהבת ידי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל 
ע ל:לד . מחלקת חד אי ת זכ תבה, הע את  חזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי 

םלביז הר כא ִַַָ אות  לח 

קיימא בּ רית מנּ ייה וּ  דּ דחוּ  ויעזבוּ .
עד  ּפ רעין, ולא גּ זרין הו וֹ  ק דּ יׁש א ,
לכל  בּ האי וּ נדיבת דּ בוֹ רה דּ אתת

דּ כתיב, כּ ּמ ה ה ')ישׂ ראל (שופטים  
בּ התנדּ ב בּ ישׂ ראל  ּפ רעוֹ ת בּ פר וֹ ע

ה '. בּ רכוּ  עם


מלמת לתבה ְְִֵֶֶָֻעצת

בה:  ער הת  ספר  ְְִֵֵֵֶֶַַָוע

בר:א . לכל  מעיל ְֲִִַַָָָהענית 
מרע:ב. אחרי להפרי יכל אינ ,בי ט י ע מ ער ה א ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מחרב:ג . קה ֲִֵֶֶֶַַָה ענית 
עצמ:ד . בר   ת א היה ראי, ְְְְִֶֶַַָָָָהבה 
מח בה. אי זה  ידי על ידי, עלה  וכ  אע ה ;  וכ  חב : אדְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

:ְִֵַנתק
ה ל :ו . על מכ רת ְֶֶַַַָֹל ת 
ה רנ ת:ז. ל  הקריב  א פלה,  ע ְְְְְִִִִֶַַָָָָָמי

ה א:ח. ללע חלק  ל  י ה תוה , ְְִֵֵֶֶַַַָָָל

כא ט . רה  לדברי  א ע כא אע א רה, חבר  את ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה ל ד
:לעצמ  אְְֲַָע

נאי :י.  ל חכ לתלמיד  רא על תעניתא, יתיב א  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָרב 
ייא . ליצנת, דר אפ ה את העברה אעה  ממר: יו את אד ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹי מר 

למע ה :  תא מכריח   רְְֲִִֶַַַ
ע :יב. כי מ ל ת  כביוכ נמע,  ל ק ילה, ה כה  ְְְִִִִֶַַַַַָָָָל

ו יּ עזבוּ  מהם ו יּ ׁש כּ חוּ  ׁש דּ חוּ  ? 
עד  פרע וּ , ולא  ׁש ּמ ל וּ  קדׁש , בּ רית
כּ ל  את  בּ זה  ונ דּ בה  דבוֹ רה ׁש בּ אה

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  ה)ישׂ ראל, (שופטים 
בּ התנ דּ ב  בּ ישׂ ראל  ּפ רעוֹ ת  בּ פרע

ה'. בּ רכוּ  עם 



םלביז הר מאִַַָ כא  אות 

קטה : היה  אפ ,ילר זכת  מ ה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
. אלנ מהיע לאד  נעי המ ה הער ורי והחלאת נאיוה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה רנסה 

וה כלית: ְְְִֵַַַה למת
עלי:נז. לט  הרע  צר  ימ ה זה  ה ק , איזה  עה  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאה 

עליו:נח. א רפה  הב ,  ר מ  חבר את סית ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמי 

יחד:נט . נהרת ני   פכי , מק ב ה גה  לבת, יכ ל אינ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמי
לחכמה :ס . זכה  תבה, אד ני את חזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

הבה :סא . ר מ נסר ,לאד נדמה  העצלת ידי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
התק:סב. הה  לבר ק ה  אזי סדתיו, ג ה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
צדקה :סג . ע ע ה  ה א  ר  דה עו נ תיו, על  ְֲִִֶֶַַָָָָָמי
ענית:סד . אינ עת לא  הא ְֲֲִִֵֶַַַַַֹה ענית
א סה. י על  א ,תפ לי מק אזי בה , לעת  ח ב  אד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמ עה 

: עדי ֲִַָָעה 
ה  סו . לפני  תא יכניס ה א מהיק ,  ב בה, לע ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָרצה 

:ר ְִַָית
עו :סז. יכר ואמת חסד ידי ְְֱֵֶֶֶֶַַָֻעל 

ה ד סח. יכ ה  זה  ידי  על אהבה, ל  ,ר ית  מה ב ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
:עיפ ה א רְֶָָ

אבתיו:סט . מ חלת למ ר יצטר א זה  עונתיו, על  תו ה  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
עה,ע.  עצמ את  כלל  ,רינע ח את קנ א  , ת א מכיח  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאה 

: מ ל יק זה  ידי ְְְְְִֵֶַַועל 
הכנעה :עא . ידי על   עונתיו ג   ְְְֲִִֵַַַָָָָער
קר:עב. כל  עצמ את לה כיח  אד ְְְִִֶֶַַָָָָֹצרי
רתעג . נימ יקר ער , י ל תבחר  ה את  ע בד אד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעב ת

:זקנת לעת עבדה  ְְֲִֵֶָָל
בת:עד . נתקל  א ח יו, אד דע אפר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאי

םלביז הר כא ִַַָ אות  מ 

בירת ,לה. ידי ועל האת ל ח מר זה  ידי על ,מי לית עזר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמי
ת בה : זרי ח יראל  ְְְְִִִִֵֵָָרעי 

האסרי:לו . מית נ ל  ת בה , אד ני חזיר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָמי 

ה:לז. עיני  מכ ד הא ְְֵֵֵַַָֻ
הא ת:לח.  י מפרס להית ז כה  ְְְִֵֶַָָֻֻ
זרתלט . מח ב ת  מבל תזכ תבה , אד ני להחזיר מיד ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

ה ר: ְִֵַמ דלי
ת:מ. למירת  ז ה  תבה, עי ר חזיר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמי

מח:מא . נק אינ  ִִֵַָָ
זרת:מב. לבל  כל זה  ידי על  טב, ר רע  את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלמד
רעי:מג . ידי  מחזיק  קר ידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָעל
לדעמד . לב ל ת נ ה א ר  דה לב, כל בה  עה  את:מי ת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בהמה. ונתערר  נר, הרע הצר  ר  מאד פר קל מיעת ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל

:ל עָָ
ח ב:מו . על מהי ת הר ל ב, רצה ְִִִִֵֶֶַַָָמי 
ת בה :מז. אד ני את  להחזיר יכ ל ,יקי ה את אהב  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי 

חרמח. מ מיב נדבה  אהבת  תא א הב ה א ר דה תוה , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמי
:ַא

בה :מט . קרבי ה ְְֵֵָָֻהאת
מכרת:נ. היא  הרה ְִִֶֶַַָל ד

עת:נא . מע ט ת למ לה יג  יכל דלה, מדרגה  ה א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻמי
מעי:נב. פפ ,עלי א צער ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזה 
מ  נג . ה א ר ד ה מניעת, ל וי בי ט י מע לעת רצה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמי

זה : על ענ מק ל אזי ,יכל לפי  עה   אינ מי  עה, א כר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹל
ראית:נד . מעה ה א  ר דלה  נעה  ,יהר את זה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמי
למצוהנה. רה ; היה אפ לבד,  לעצמ אד עה  למצוה  ער  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאי



םלביז הר מאִַַָ כא  אות 

קטה : היה  אפ ,ילר זכת  מ ה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
. אלנ מהיע לאד  נעי המ ה הער ורי והחלאת נאיוה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה רנסה 

וה כלית: ְְְִֵַַַה למת
עלי:נז. לט  הרע  צר  ימ ה זה  ה ק , איזה  עה  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאה 

עליו:נח. א רפה  הב ,  ר מ  חבר את סית ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמי 

יחד:נט . נהרת ני   פכי , מק ב ה גה  לבת, יכ ל אינ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמי
לחכמה :ס . זכה  תבה, אד ני את חזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָמי

הבה :סא . ר מ נסר ,לאד נדמה  העצלת ידי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
התק:סב. הה  לבר ק ה  אזי סדתיו, ג ה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמי
צדקה :סג . ע ע ה  ה א  ר  דה עו נ תיו, על  ְֲִִֶֶַַָָָָָמי
ענית:סד . אינ עת לא  הא ְֲֲִִֵֶַַַַַֹה ענית
א סה. י על  א ,תפ לי מק אזי בה , לעת  ח ב  אד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמ עה 

: עדי ֲִַָָעה 
ה  סו . לפני  תא יכניס ה א מהיק ,  ב בה, לע ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָרצה 

:ר ְִַָית
עו :סז. יכר ואמת חסד ידי ְְֱֵֶֶֶֶַַָֻעל 

ה ד סח. יכ ה  זה  ידי  על אהבה, ל  ,ר ית  מה ב ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
:עיפ ה א רְֶָָ

אבתיו:סט . מ חלת למ ר יצטר א זה  עונתיו, על  תו ה  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
עה,ע.  עצמ את  כלל  ,רינע ח את קנ א  , ת א מכיח  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאה 

: מ ל יק זה  ידי ְְְְְִֵֶַַועל 
הכנעה :עא . ידי על   עונתיו ג   ְְְֲִִֵַַַָָָָער
קר:עב. כל  עצמ את לה כיח  אד ְְְִִֶֶַַָָָָֹצרי
רתעג . נימ יקר ער , י ל תבחר  ה את  ע בד אד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעב ת

:זקנת לעת עבדה  ְְֲִֵֶָָל
בת:עד . נתקל  א ח יו, אד דע אפר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאי

םלביז הר כא ִַַָ אות  מ 

בירת ,לה. ידי ועל האת ל ח מר זה  ידי על ,מי לית עזר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמי
ת בה : זרי ח יראל  ְְְְִִִִֵֵָָרעי 

האסרי:לו . מית נ ל  ת בה , אד ני חזיר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָמי 

ה:לז. עיני  מכ ד הא ְְֵֵֵַַָֻ
הא ת:לח.  י מפרס להית ז כה  ְְְִֵֶַָָֻֻ
זרתלט . מח ב ת  מבל תזכ תבה , אד ני להחזיר מיד ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

ה ר: ְִֵַמ דלי
ת:מ. למירת  ז ה  תבה, עי ר חזיר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמי
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זרת:מב. לבל  כל זה  ידי על  טב, ר רע  את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלמד
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:ַא

בה :מט . קרבי ה ְְֵֵָָֻהאת
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מעי:נב. פפ ,עלי א צער ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָאיזה 
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םלביז הר מג ִַַָ כא  אות 

ועלפט . נושי לו שיש  ומי  מעי וחולי  עניות דקדוקי :גיהנ פני  רואי אי אלו
מלכות:

ביד:צ. שהיכלת ממה  יותר במצוות התחזק
גופו:צא . על מכפר ממו הפסד
בטלי:צב. דברי  תקו הוא הצמאו
לעול:צג . רפואה  מביאה התשובה 
כזכויות:צד . נעשי  ומאהבה כשגגות, נעשי זדונות   מיראה  תשובה
אד:צה. של ושנותיו  ימיו ומארכת הגאולה את  מקרבת  תשובה 
כולו:צו . העול ולכל  לו מוחלי יחיד תשובת ידי  על
קרב :צז. והקריב  מזבח  בנה  כאלו ודומה  ודוי , ידי על נתפיס הוא  ברו הקדוש

פשעיו:צח. כל  על  לו  מעבירי מדותיו, על שמעביר מי

מכפרי :צט . חסדי וגמילות התורה 
לרח:ק . נשמעת  יותר בלילה  ובכיה  צעקה 

עוונותיו:קא . על לו  מכפרי זה  ידי  ועל ,הגש על יתפלל  תשובה  בעל 
באגודה :קב. רשעי ע שיהיו עד ,נעני אי ,מתעני כשישראל
יתרה :קג . באמונה ויחזיק התוכחות את שיאהב ,האד לו  שיבור הדר


בּ אבוֹ תכּ תוּ ב  א)בּ ּמ ׁש נה ג הסּת כּ ל (ּפ רק  אוֹ מר, מהללאל בן  "עקביא : 

בּ את, מאין  דּ ע, עברה . לידי בא  א ּת ה ואין  דברים בּ ׁש לׁש ה 
מל לפני וחׁש בּ וֹ ן , דּ ין  לּת ן  עתיד א ּת ה מי ולפני , הוֹ ל אּת ה וּ לאן 

הוּ א ".  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי

ח ׁש בּ וֹ ןׁש וֹ אלים  זה ומה דּ ין זה  מה זה הּמ פר ׁש ים, דּ ין  וּ מבארים, ? 
לעשׂ וֹ ת  יכוֹ ל  ׁש היה העברה זמן על זה  וחׁש בּ וֹ ן העברה על 

ּת וֹ רה. וללמד ּמ צוה

הּק ד וֹ ׁש יםידוּ עים  חז "ל  ע "ב)דּ ברי פ"ו דּ ף מיּ ראה (י וֹ מא ּת ׁש וּ בה : 
נהּפ כים  זדוֹ נ וֹ תיו מאהבה וּ תׁש וּ בה ל ׁש גג וֹ ת, זדוֹ נ וֹ ת  מהּפ כת 

םלביז הר כא ִַַָ אות  מב

מחמתעה. זה  עליו,  אי  ריי ה ', את לעבד תחיל י  ,איר אנ ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמה
צדק : ל  יראה  מ ְְִִִִֶֶֶֶָהתחיל

רצנ עו . חפצ אני, י דע :ל אמר ה א ר  דה ה', את לעבד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה תחיל
 אי  א א תי , עזב למחר א הטיח ת ה א מה  אבל אתי , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלעבד
א א  ,רינס ברי כ  ל אגה  ואי רצית, הרצ ביל תא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקרב
אה אי י  על  א מצותי , וע ה   אתי אהב  ח ה ע ה : ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
אתי וכשתעבד חכמת, לא ט אתי ועבד  ה צוה , ל ה כל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹי דע 
ואקרב ודבר דבר כל של  ושכל טע ל ואגלה ל אאמי אזי ,זמני כמה 
בטוחות, הוא מקד אותי  שעבדת  הרב הזמ כי התקרבות, מיני בכל אות

אמת]: ה] אותי תעזב שלא
בפרסומו:עז. רוצה כשאינו לעבד, רוצה  הוא שבאמת ,האד יודע בזה 

יודעעח. שאינו עצמו:מי את  יקטי ,הש דר

הוא:עט .  ברו הקדוש ל ימחל  בשועה  שהיא תפלה  ידי על 
מעשיו:פ. להיטיב יכול  אד אי שקרי ידי על

המדרש ,פא . לבית אותו המשכת ידי על  הרע  היצר את לבטל יכול שאינו מי
:קי ברשעתו  שעדי ידע

יותרפב. הבריות , רצו ג בה שעושה במצוות, חפ הוא ברו הקדוש
לקונו: אד  שבי מבמצוות

לגמרי :פג . מלהניח האפשר, כפי  המצוה  לקי לאד מוטב
הנפש :פד . תקו קד הגו תקו
עוונותיו:פה. כל על לו מוחלי כשר, אד על ומתאבל  הבוכה 
שלא פו . ירא , אתה  וא פשע, דבר  כל  על  אד בני את  [להזהיר] להחזיר מצוה 

:אות שישמעו כדי אחר , צדיק  בש דברי תאמר ל ישמע
מהש פז. מבקשי השרת מלאכי בכונה, ומתפלל  בכונה "ויכולו" האומר כל

לו: שיכפר  יתבר
זרה ,פח. עבודה  של שמ בו יש אפלו כחו, בכל  רבא" שמה יהא  אמ" העונה 

לו:  מוחלי
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םלביז הר מהִַַָ כא  אות 

ששעה  הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי על ועתה  גדולה , בבושה 
כדברי שנה אלף לערך עולה ובשבת  מלך הכסא כדברי  שנה שווה
צדיקים, האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי איש הבן

נתן  דּ רבּ י בּ אבוֹ ת כּ דאיתא מאה  כפול  ו')וביסורים מׁש נה ג ' רבי(ּפ רק , 

בצער  אחד דבר לאדם  לו שטוב לפי אומר... יוסי ברבי  ישמעאל
בריווח  ואיתא [יח]ממאה ליסורים , נחשב היצר  כבישת צער  וגם  ,

שמעוני תתקסח )בילקוט רמז - ב פרק פפא (קהלת בר חנינא רבי אמר :
לי. נתקיימה באף שלמדתי  תורה

מאה בואו  שווה קודש בשבת אחת שעה זה : מחשבון  היוצא וראו 
חידושים  שמחדשים כמו  נחשב ועוד תורה , שנה מיליון
אחד  כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים  חידושים בוודאי  וזהו בתורה,

לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא

י"ח )חז "ל אמרו  ה' פרק על (אבות בא חטא אין  הרבים את  המזכה  כל
ועבירה,מלשוןחטאידו , מלשוןחטא כמו :חיסרוןוגם

חּט אים " ׁש למה וּ בני אני כא)"והייתי פסוק א' פרק א' פירוש:(מלכים . 
חסרים.

העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את  נשלים במה בפסוק ? כתוב ?
י "ז) י "ג פרק ודמע (ירמיה גוה  מּפ ני נפׁש י ּת בכּ ה "בּ מסּת רים

–יח . לישועה  צפית בספר חיי  החפ (פרקכתב

אחתא) דפע נת דרבי באבות דאיתא וידוע :
ועבודת בצער, שלא  פעמי ממאה שקול בצער
בה  שאי ונקיה טהורה היא כעת יתבר הש
 נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או לכבוד מטרה 

הבריות, על משתולל  מרע וסר בעוה "ר (פרש"יבנו

הוא , שוטה עליו  אומרי העול כל ע"ב  ע"א  צז בסנהדרי

שטות) לשו משתולל כמההיינו  אצל  ימאסו  ה' ויראי ,

את לעשות  בשביל אשר אנשי ויש  . אנשי סוגי
 עליה מקבלי התורה , כדת כשרי יהודי  בניה
 עמל ומשארית , ימיה כל ודוחק עוני חיי לחיות 
 בניה שיחזקו  ומורי  למלמדי שכר יפרישו
 עוניי למרות ממקומ מהגרי ואינ ה'. בתורת
מצויה שהפרנסה הרחוקי למקומות  ודוחק

לתורה בניה חינו בשביל  בודאי יותר, ויראה,
ונפש . לב  בכל לה ' תשובה זה דנחשב לומר נוכל 

םלביז הר כא ִַַָ אות  מד 

מאהבה, ּת ׁש וּ בה היא מהחׁש בּ וֹ ן להנּ צל  היּ חידה והעצה לזכיּ וֹ ת.
לעתיד. קבּ לה  זה הּת ׁש וּ בה מיּ סוֹ די  ואחד

 ׁש עוֹ ת אי מלי וֹ ני למאוֹ ת אחת ׁש עה להפ אפ ׁש ר ואי לתּק ן, אפׁש ר 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל  לתׁש וּ בה ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה וּ בּמ ה  נקבּ ל ? וּ מה ? 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין  לזכּ וֹ ת כּ די  עצמנ וּ  ?על  

הּמ ׁש לים "על יאמר וּ  א ׁש כּ ן  כּ י סיח וֹ ן : עיר ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  חׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  
בּ מוֹ ת בּ עלי  מוֹ אב  ער אכלה סיחן  מּק רית  להבה מחׁש בּ וֹ ן יצאה

כ"ז -כ"ח )ארנן: – כ"א בּ תרא (במדבר בּ בא  וּ בגּ מרא ע "ב), ע"ח א"ר (דף  : 
וג וֹ ' ה ּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן  על דּ כתיב מאי  יוֹ חנן  א"ר  נחמן  בּ ר ׁש מוּ אל
ח ׁש בּ וֹ נוֹ  וּ נח ב  בּ וֹ אוּ  ח ׁש בּ וֹ ן  בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  א לּ וּ  הּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כרּה עוֹ לם ׁש ל  כּ נגד  מצוה הפסדּה [יז]הפסד כּ נגד עברה ּת בּ נהוּ שׂ כר 
הבּ א,ות כּ וֹ נן לע וֹ לם ות כּ וֹ נן הזּ ה  בּ ע וֹ לם ּת בנה כּ ן  ע וֹ שׂ ה אּת ה אם 
ויאחזעכ"ל . ויחטף ירוּ ץ דּ עה, בּ ר  ועדין בּ רא ׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל 

האמ ּת יּ ים. הח יּ ים בּ אילן

קודש,בזוה"ק  בשבת חידושים  לחדש חייב יהודי שכל כתוב
נמצאת  חידש לא ואם חידשה, מה  לנשמה  שואל והקב"ה

עיה"ק :יז. בירושלי מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל  , מל והכסא חי איש  הב דברי  לו כשנודע
לי  וסיפר אחת. בשבת  שעות  שש  ולמד זמנו  את 
שווה זה  בשמחה,  שכשלומדי לו אמרתי .כ על
שעות 13 לומד  הייתי ידעתי לו לי, ענה  שנה ,  מליו

בשבת . זוהר

על  חשבונות שעושה  סוחר  של  מוחו  וראו  בואו 
להגיע שיכול  כאלו  חשבונות כששומע וזהב ,  כס
הפסוק  את  בעצמו ומקיי כזה , גדולה לעשירות
זה ועל  ."וכס זהב  מאלפי פי תורת  לי "טוב 

במסכת  הקדושי חז"ל דברי להמלי אפשר
א')אבות  משנה ד' איזה (פרק  אמר... זמא  :ֵֵֶֶָ

אמר ,חלק ה מח קכח )ע יר יגיע(תהלי , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
 לע ,ריא . ל וט ב ריא תאכל  י יְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה א.  ללע , ל וט ב ֶַַָָָָהה .

ומיהו ,"רתת חלקנ ות" :יו בכל  מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו 
התורה ולימוד בחלק  ששמח זה  האמיתי העשיר 
האר"י  דברי וידוע  , באל תורתו  את מכפיל ובזה 
ידה ועל  בשמחה, להיות  צרי ה ' עבודת שעיקר החי

דשמיא. בסייעתא וההשגות המעלות לכל זוכי



םלביז הר מהִַַָ כא  אות 

ששעה  הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי על ועתה  גדולה , בבושה 
כדברי שנה אלף לערך עולה ובשבת  מלך הכסא כדברי  שנה שווה
צדיקים, האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי איש הבן

נתן  דּ רבּ י בּ אבוֹ ת כּ דאיתא מאה  כפול  ו')וביסורים מׁש נה ג ' רבי(ּפ רק , 

בצער  אחד דבר לאדם  לו שטוב לפי אומר... יוסי ברבי  ישמעאל
בריווח  ואיתא [יח]ממאה ליסורים , נחשב היצר  כבישת צער  וגם  ,

שמעוני תתקסח )בילקוט רמז - ב פרק פפא (קהלת בר חנינא רבי אמר :
לי. נתקיימה באף שלמדתי  תורה

מאה בואו  שווה קודש בשבת אחת שעה זה : מחשבון  היוצא וראו 
חידושים  שמחדשים כמו  נחשב ועוד תורה , שנה מיליון
אחד  כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים  חידושים בוודאי  וזהו בתורה,

לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא

י"ח )חז "ל אמרו  ה' פרק על (אבות בא חטא אין  הרבים את  המזכה  כל
ועבירה,מלשוןחטאידו , מלשוןחטא כמו :חיסרוןוגם

חּט אים " ׁש למה וּ בני אני כא)"והייתי פסוק א' פרק א' פירוש:(מלכים . 
חסרים.

העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את  נשלים במה בפסוק ? כתוב ?
י "ז) י "ג פרק ודמע (ירמיה גוה  מּפ ני נפׁש י ּת בכּ ה "בּ מסּת רים

–יח . לישועה  צפית בספר חיי  החפ (פרקכתב

אחתא) דפע נת דרבי באבות דאיתא וידוע :
ועבודת בצער, שלא  פעמי ממאה שקול בצער
בה  שאי ונקיה טהורה היא כעת יתבר הש
 נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או לכבוד מטרה 

הבריות, על משתולל  מרע וסר בעוה "ר (פרש"יבנו

הוא , שוטה עליו  אומרי העול כל ע"ב  ע"א  צז בסנהדרי

שטות) לשו משתולל כמההיינו  אצל  ימאסו  ה' ויראי ,

את לעשות  בשביל אשר אנשי ויש  . אנשי סוגי
 עליה מקבלי התורה , כדת כשרי יהודי  בניה
 עמל ומשארית , ימיה כל ודוחק עוני חיי לחיות 
 בניה שיחזקו  ומורי  למלמדי שכר יפרישו
 עוניי למרות ממקומ מהגרי ואינ ה'. בתורת
מצויה שהפרנסה הרחוקי למקומות  ודוחק

לתורה בניה חינו בשביל  בודאי יותר, ויראה,
ונפש . לב  בכל לה ' תשובה זה דנחשב לומר נוכל 

םלביז הר כא ִַַָ אות  מד 

מאהבה, ּת ׁש וּ בה היא מהחׁש בּ וֹ ן להנּ צל  היּ חידה והעצה לזכיּ וֹ ת.
לעתיד. קבּ לה  זה הּת ׁש וּ בה מיּ סוֹ די  ואחד

 ׁש עוֹ ת אי מלי וֹ ני למאוֹ ת אחת ׁש עה להפ אפ ׁש ר ואי לתּק ן, אפׁש ר 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל  לתׁש וּ בה ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה וּ בּמ ה  נקבּ ל ? וּ מה ? 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין  לזכּ וֹ ת כּ די  עצמנ וּ  ?על  

הּמ ׁש לים "על יאמר וּ  א ׁש כּ ן  כּ י סיח וֹ ן : עיר ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  חׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  
בּ מוֹ ת בּ עלי  מוֹ אב  ער אכלה סיחן  מּק רית  להבה מחׁש בּ וֹ ן יצאה

כ"ז -כ"ח )ארנן: – כ"א בּ תרא (במדבר בּ בא  וּ בגּ מרא ע "ב), ע"ח א"ר (דף  : 
וג וֹ ' ה ּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן  על דּ כתיב מאי  יוֹ חנן  א"ר  נחמן  בּ ר ׁש מוּ אל
ח ׁש בּ וֹ נוֹ  וּ נח ב  בּ וֹ אוּ  ח ׁש בּ וֹ ן  בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  א לּ וּ  הּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כרּה עוֹ לם ׁש ל  כּ נגד  מצוה הפסדּה [יז]הפסד כּ נגד עברה ּת בּ נהוּ שׂ כר 
הבּ א,ות כּ וֹ נן לע וֹ לם ות כּ וֹ נן הזּ ה  בּ ע וֹ לם ּת בנה כּ ן  ע וֹ שׂ ה אּת ה אם 
ויאחזעכ"ל . ויחטף ירוּ ץ דּ עה, בּ ר  ועדין בּ רא ׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל 

האמ ּת יּ ים. הח יּ ים בּ אילן

קודש,בזוה"ק  בשבת חידושים  לחדש חייב יהודי שכל כתוב
נמצאת  חידש לא ואם חידשה, מה  לנשמה  שואל והקב"ה

עיה"ק :יז. בירושלי מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל  , מל והכסא חי איש  הב דברי  לו כשנודע
לי  וסיפר אחת. בשבת  שעות  שש  ולמד זמנו  את 
שווה זה  בשמחה,  שכשלומדי לו אמרתי .כ על
שעות 13 לומד  הייתי ידעתי לו לי, ענה  שנה ,  מליו

בשבת . זוהר

על  חשבונות שעושה  סוחר  של  מוחו  וראו  בואו 
להגיע שיכול  כאלו  חשבונות כששומע וזהב ,  כס
הפסוק  את  בעצמו ומקיי כזה , גדולה לעשירות
זה ועל  ."וכס זהב  מאלפי פי תורת  לי "טוב 

במסכת  הקדושי חז"ל דברי להמלי אפשר
א')אבות  משנה ד' איזה (פרק  אמר... זמא  :ֵֵֶֶָ

אמר ,חלק ה מח קכח )ע יר יגיע(תהלי , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
 לע ,ריא . ל וט ב ריא תאכל  י יְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה א.  ללע , ל וט ב ֶַַָָָָהה .

ומיהו ,"רתת חלקנ ות" :יו בכל  מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו 
התורה ולימוד בחלק  ששמח זה  האמיתי העשיר 
האר"י  דברי וידוע  , באל תורתו  את מכפיל ובזה 
ידה ועל  בשמחה, להיות  צרי ה ' עבודת שעיקר החי

דשמיא. בסייעתא וההשגות המעלות לכל זוכי



םלביז הר מזִַַָ כא  אות 

הוא  בריך לקודשא  ליה משבחת  דאיהי ישראל , כנסת דא  בגנים 
בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה בליליא, דאורייתא בשבחא 

דאורייתא. בשבחא הוא בריך לקודשא ליה  לשבחא

מובאובכתבי השירים)האר "י שיר ספר - הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער  "ה יּ וֹ ׁש בת :
הׁש מיעיני": לק וֹ ל מק ׁש יבים בירים ח 'ר"ת חברים 

הואה'קולךל'קשיביםמ ' בזוהר חמלה,שמיעני, שדרשו  כמו 
זה. והבן  וגו ', עליו  ותחמול בוכה  נער והנה פסוק על שמות, בפרשת 

ה רה סדת לימס אינ לא אי ְְְְִִֵֵֶַַָָא )

ע"הוּ כבר  הקדוש הרשב "י  התנא שם כ"ח.)צוֹ וח בראשית עוֹ (זוהר  ד : 
וכל  הדה  חיּ ת כּ ל האדמה מן אלהים ה' ו יּ צר ואמר. ּפ תח
דּ לא  עיינין  וּ סתימין ל בּ א אּט ימין  דּ אנּ וּ ן  לעלמא  ווי  המים. עוֹ ף 
המים  ועוֹ ף הדה חיּ ת דּ ו דּ אי ידעין . ולא  דא וֹ רייתא בּ רזי  מסּת כּ לין 
בּ ה וֹ ן עזר אׁש ּת כח לא  חיּ ה נפׁש  דּ א נּ וּ ן בּ אלּ ין ואפי לּ וּ  הארץ. עּמ י אנּ וּ ן 

דּ גלת (בגלותא) זמנא דּ בּ כל  עּמ ּה . דּ איה וּ  למ ׁש ה ולא בּ גלוּ תא לׁש כינ ּת א
מנּ ּה . זז  לא ׁש כינ ּת א 

מןתרגום  אלהים  ה' ו יּ צר ואמר, ּפ תח  עוֹ ד  הקודש: בלשון 
לעוֹ לם  א וֹ י המים. עוֹ ף כּ ל ואת  ה דה ח יּ ת  כּ ל  האדמה 
ולא  ה ּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  מסּת כּ לים ׁש לּ א  עינים וּ סת וּ מי לב אטוּ מי ׁש הם 
ואפלּ וּ  הארץ, עּמ י  הם המים ועוֹ ף הדה חיּ ת ׁש וּ דּ אי יוֹ דעים.
לכינה  [בגלות] עזר בהם נמצא לא חיּ ה, נפׁש  ׁש הם בּ אלּ וּ ,

לקול מדרשות. מקשיבי מלאכי חברי 
 מקשיבי  דוגמת אלקי בני  חברי השרת

כנסיות. בבתי קול לשמוע  השמיעניובאי

שנאמר ה יקדישו  כ ל"ח )ואחר  יחד (איוב בר
בקר כ כוכבי  ואחר ישראל, בני אלו  כל ויריעו 

. אלקי

םלביז הר כא ִַַָ אות  מו

ע  נ ׁש בּ ה כּ י  דּ מעה עיני  ותרד  חז"לּת דמע ודרשו  ה'. ה'דר  דף (חגיגה 
להקדושע "ב) לו יש מקום דרב משמיה איניא בר  שמואל  רב אמר :

יצחק  בר שמואל  רב אמר  גוה  מפני  מאי שמו  ומסתרים  הוא ברוך
רב  כוכבים לעובדי ונתנה מהם  שניטלה ישראל של גאוותן  מפני 
וכתוב  עכ"ל. שמים , מלכות של  גאוותה  מפני  אמר נחמני בר שמואל

ובאדרא)בזוה"ק ע "א, מ"ו דף  ב  הקב"ה (חלק לילה חצות אחר הלומד  כל 
הזוהר [יט ]משקיט  לשון וזה  לקולו, מקשיבים וכולם המלאכים את

דעדן בגנתא עאל  הוא בריך  קודשא ליליא בפלגות  אבל הקדוש:
ולמלעי למיקם  נש לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא, עם לאשתעשעא
דעדן דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר  והא באורייתא,

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין י "ג)כלהו ח ' פרק השירים היּ וֹ ׁש בת [כ](שיר 
היושבת  אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים 

–יט. הקדוש השל"ה  דר וכתב פרק   חולי (מסכת

כ "ב) מוסר תוכחת עולהחיי תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב  מעלה  צבא כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה ,
 המלאכי צבא וכל  ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כעני ההוא, הקול  יג)מקשיבי ח , ,(שה"ש
השמיעיני. לקול  מקשיבי חברי בגני היושבת 
ישראל, כנסת על חסד של  חוט  מוש וכשהקב"ה 
ולפי  בלילה. עמה המתחברי כל  חלק נוטלי
 אקו לילה  חצות אמר זה , דבר  יודע דוד שהיה 

וגו '  ל סב)להודות קיט, וכתיב(תהלי ט), נז, תהלי),
השחר את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
אלא יש היה שלא לפי אותי, מעיר השחר ואי
עמוד וכשעלה  . נעל סוד והוא הסוס, כשינת
שירות מכמה מעוטרת הכלה באה השחר
ממעלה כלולה  תודה , מיני וכמה  ותושבחות
אותה וכשרואה דודה. בחיק ויושבת  וממטה,

בני  כל בספר לכתוב מצוה  הטוב , התיקו באותה
חוט עליה ומוש בלילות ה ' בבית   העומדי ביתו 
בכתר צדיק אותו נכתר החוט ומאותו  חסד. של 
בעלי  ואי , ותחתוני עליוני ממנו   ויראי ,המל
המל בסימ רשו שהוא לפי עליו , שולטי הדי
אותו . דני אי  ולפיכ ביתו , מבני שהוא וניכר
הקדושה שהנשמה  עצמו  על  מעיד בזה  והנזהר
לעבודתו . מתעורר  ביוצרו ומאהבתו  בו , מאירה
הנביא מזהיר היה רצויה שעה שהיא ובשביל 

יט)ואומר ב, לראש(איכה בלילה רוני קומי ,
וכתיב ט)אשמורות, כו , בלילה .(ישעיה  אויתי נפשי  ,

שיתפלל  עד משיתחיל יפסיק  שלא ליזהר וצרי
עכ "ל. החמה , הנ ע

בגני(ש )וברש"יכ . אומרהיושבת הקב "ה 
 בגני רועה  בגולה  הנפוצה את  ישראל לכנסת
ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת  אחרי של 



םלביז הר מזִַַָ כא  אות 

הוא  בריך לקודשא  ליה משבחת  דאיהי ישראל , כנסת דא  בגנים 
בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה בליליא, דאורייתא בשבחא 

דאורייתא. בשבחא הוא בריך לקודשא ליה  לשבחא

מובאובכתבי השירים)האר "י שיר ספר - הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער  "ה יּ וֹ ׁש בת :
הׁש מיעיני": לק וֹ ל מק ׁש יבים בירים ח 'ר"ת חברים 

הואה'קולךל'קשיביםמ ' בזוהר חמלה,שמיעני, שדרשו  כמו 
זה. והבן  וגו ', עליו  ותחמול בוכה  נער והנה פסוק על שמות, בפרשת 

ה רה סדת לימס אינ לא אי ְְְְִִֵֵֶַַָָא )

ע"הוּ כבר  הקדוש הרשב "י  התנא שם כ"ח.)צוֹ וח בראשית עוֹ (זוהר  ד : 
וכל  הדה  חיּ ת כּ ל האדמה מן אלהים ה' ו יּ צר ואמר. ּפ תח
דּ לא  עיינין  וּ סתימין ל בּ א אּט ימין  דּ אנּ וּ ן  לעלמא  ווי  המים. עוֹ ף 
המים  ועוֹ ף הדה חיּ ת דּ ו דּ אי ידעין . ולא  דא וֹ רייתא בּ רזי  מסּת כּ לין 
בּ ה וֹ ן עזר אׁש ּת כח לא  חיּ ה נפׁש  דּ א נּ וּ ן בּ אלּ ין ואפי לּ וּ  הארץ. עּמ י אנּ וּ ן 

דּ גלת (בגלותא) זמנא דּ בּ כל  עּמ ּה . דּ איה וּ  למ ׁש ה ולא בּ גלוּ תא לׁש כינ ּת א
מנּ ּה . זז  לא ׁש כינ ּת א 

מןתרגום  אלהים  ה' ו יּ צר ואמר, ּפ תח  עוֹ ד  הקודש: בלשון 
לעוֹ לם  א וֹ י המים. עוֹ ף כּ ל ואת  ה דה ח יּ ת  כּ ל  האדמה 
ולא  ה ּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  מסּת כּ לים ׁש לּ א  עינים וּ סת וּ מי לב אטוּ מי ׁש הם 
ואפלּ וּ  הארץ, עּמ י  הם המים ועוֹ ף הדה חיּ ת ׁש וּ דּ אי יוֹ דעים.
לכינה  [בגלות] עזר בהם נמצא לא חיּ ה, נפׁש  ׁש הם בּ אלּ וּ ,

לקול מדרשות. מקשיבי מלאכי חברי 
 מקשיבי  דוגמת אלקי בני  חברי השרת

כנסיות. בבתי קול לשמוע  השמיעניובאי

שנאמר ה יקדישו  כ ל"ח )ואחר  יחד (איוב בר
בקר כ כוכבי  ואחר ישראל, בני אלו  כל ויריעו 

. אלקי

םלביז הר כא ִַַָ אות  מו

ע  נ ׁש בּ ה כּ י  דּ מעה עיני  ותרד  חז"לּת דמע ודרשו  ה'. ה'דר  דף (חגיגה 
להקדושע "ב) לו יש מקום דרב משמיה איניא בר  שמואל  רב אמר :

יצחק  בר שמואל  רב אמר  גוה  מפני  מאי שמו  ומסתרים  הוא ברוך
רב  כוכבים לעובדי ונתנה מהם  שניטלה ישראל של גאוותן  מפני 
וכתוב  עכ"ל. שמים , מלכות של  גאוותה  מפני  אמר נחמני בר שמואל

ובאדרא)בזוה"ק ע "א, מ"ו דף  ב  הקב"ה (חלק לילה חצות אחר הלומד  כל 
הזוהר [יט ]משקיט  לשון וזה  לקולו, מקשיבים וכולם המלאכים את

דעדן בגנתא עאל  הוא בריך  קודשא ליליא בפלגות  אבל הקדוש:
ולמלעי למיקם  נש לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא, עם לאשתעשעא
דעדן דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר  והא באורייתא,

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין י "ג)כלהו ח ' פרק השירים היּ וֹ ׁש בת [כ](שיר 
היושבת  אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים 

–יט. הקדוש השל"ה  דר וכתב פרק   חולי (מסכת

כ "ב) מוסר תוכחת עולהחיי תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב  מעלה  צבא כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה ,
 המלאכי צבא וכל  ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כעני ההוא, הקול  יג)מקשיבי ח , ,(שה"ש
השמיעיני. לקול  מקשיבי חברי בגני היושבת 
ישראל, כנסת על חסד של  חוט  מוש וכשהקב"ה 
ולפי  בלילה. עמה המתחברי כל  חלק נוטלי
 אקו לילה  חצות אמר זה , דבר  יודע דוד שהיה 

וגו '  ל סב)להודות קיט, וכתיב(תהלי ט), נז, תהלי),
השחר את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
אלא יש היה שלא לפי אותי, מעיר השחר ואי
עמוד וכשעלה  . נעל סוד והוא הסוס, כשינת
שירות מכמה מעוטרת הכלה באה השחר
ממעלה כלולה  תודה , מיני וכמה  ותושבחות
אותה וכשרואה דודה. בחיק ויושבת  וממטה,

בני  כל בספר לכתוב מצוה  הטוב , התיקו באותה
חוט עליה ומוש בלילות ה ' בבית   העומדי ביתו 
בכתר צדיק אותו נכתר החוט ומאותו  חסד. של 
בעלי  ואי , ותחתוני עליוני ממנו   ויראי ,המל
המל בסימ רשו שהוא לפי עליו , שולטי הדי
אותו . דני אי  ולפיכ ביתו , מבני שהוא וניכר
הקדושה שהנשמה  עצמו  על  מעיד בזה  והנזהר
לעבודתו . מתעורר  ביוצרו ומאהבתו  בו , מאירה
הנביא מזהיר היה רצויה שעה שהיא ובשביל 

יט)ואומר ב, לראש(איכה בלילה רוני קומי ,
וכתיב ט)אשמורות, כו , בלילה .(ישעיה  אויתי נפשי  ,

שיתפלל  עד משיתחיל יפסיק  שלא ליזהר וצרי
עכ "ל. החמה , הנ ע

בגני(ש )וברש"יכ . אומרהיושבת הקב "ה 
 בגני רועה  בגולה  הנפוצה את  ישראל לכנסת
ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת  אחרי של 



םלביז הר מטִַַָ כא  אות 

על תרגום ּת רדּ מה אלהים ה ' ו יּ ּפ ל זמן בּ אוֹ תוֹ  הקודש: בלשון 
ׁש נּ אמר  הגּ ל וּ ת, ז וֹ  - ּת ר דּ מה ואּמ א. אבּ א - אלהים  ה ' האדם.

טו)בּ ּה  אין(בראשית ו יּ יׁש ן . מׁש ה על הּפ יל וֹ  אברם. על  נפלה  ותרדּ מה 
גל וּ ת.. א לּ א ׁש נה

נפׁש יוּ בארוּ  ידיד [להגה"צ מדּ ב ׁש  בּ מתוֹ ק הוּ בא גּ ם  ה ּמ פרׁש ים, 
, מל מקדּ ׁש  בּ ׁש ם זי "ע ] פריׁש  דּ ניּ אל רבּ י הּמ קבּ ל להבחל"ח

ש"נ) - שמ"ח דּ ף ח "א לעלמא (בּ ראׁש ית ווי  וכוּ ', ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח ׁש עוֹ ד 
ולא  דאוֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא עיינין  וּ סתימין לבּ א אּט ימין  דּ א נּ וּ ן
מתבּ וֹ ננים  ולא סת וּ ם ושׂ כלם  אטוּ ם  ׁש לּ בּ ם  אדם לבני להם אוֹ י ידעין .
לא  חיּ ה נפׁש  דּ אנּ וּ ן  בּ אלין  ואפיל וּ  הּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת את וּ להבין לדעת

בּ הוֹ ן  עזר דּ איהוּ (בגלותא)אׁש ּת כח למׁש ה ולא  בּ גלוּ תא לׁש כינ ּת א 
מנּ ּה . זז  לא ׁש כינ ּת א  דּ גלת זמנא דּ בּ כל  עּמ ּה .

נמצא ואפיל וּ  לא קדוֹ ׁש ה, נ ׁש מה להם ׁש יּ ׁש  החכמים הּת למידי  אלּ וּ  
לרעיא  ולא הּק דוֹ ׁש ה לה כינה לא  ידם  על  וסיּ וּ ע עזר
הּת וֹ רה  בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים  ׁש אינם לפי והוּ א  רבּ נ וּ , מׁש ה  מהימנא
ּת ּק וּ ן עוֹ שׂ ים הּס וֹ ד ּת וֹ רת ל ּמ וּ ד ידי על ׁש רק כּ נּ וֹ דע כּ י  הּק ד וֹ ׁש ה,
לא  וּ לאדם בּ תראה  בּ גל וּ תא  אּת מר וּ בגיניּה  מה גּ לוּ ת, לפדּ וֹ תם לכינה
מצא  לא הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  כּ לוֹ מר: כּ נגדוֹ . כּ להוּ  אלּ א  עזר מצא 
את  לפדּ וֹ ת לעז וֹ ר  מהימנא רעיא למׁש ה עזר  ׁש יּ הי וּ  חכמים ּת למידי 
ּת וֹ רת  בּ ל ּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש אינם לפי כּ נג דּ וֹ , עוֹ מדים כ וּ לּ ם אלּ א הכינה

הכינה  בּ תּק וּ ן  מסיּ עים ואינם ה ּס וֹ ד

אבּ א בּ ההוּ א אלהים יי האדם. על ּת רדּ מה אלהים יי ויּ ּפ ל  זמנא  
בּ יּה  דּ אּת מר גלוּ תא  דּ א ּת ר דּ מה טו)וא ּמ א. (בראשית 

ׁש ינה  לית ויּ יׁש ן . מׁש ה על לי ּה  ארמי  אברם. על נפלה ותרדּ מה
גלוּ תא. אלּ א 

םלביז הר כא ִַַָ אות  מח 

זז לא ׁש כינה ׁש גּ לתה זמן  ׁש בּ כל עּמ ּה , ׁש הוּ א למׁש ה  ולא בּ גּ ל וּ ת,
מּמ נּ ה.

מה ל ת ה כינה  את ציא מי אי לכ ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָב)

אמר אמר וּ במׁש ה. בּ ישׂ ראל דּ אדם עוֹ בדא יהיב מאן והא אלעזר רבּ י 
אוֹ ליפת  לא  וכי הכי אמרּת  ואנ ּת  בּ רי  מו)ליּה  מגּ יד (ישעיה 

מית  לא מׁש ה  דּ א וּ בגין ו דּ אי. הוּ א הכי ליּה  אמר אחרית . מראׁש ית 
מצא  לא וּ לאדם  בּ תראה בּ גל וּ תא אּת מר וּ בגיניּה  איה וּ . אתקרי ואדם
לא  וּ לאדם בּ יּה  אּת מר  דאמצעיתא עּמ וּ דא וכן כּ נגדוֹ . כּ לה וּ  א לּ א עזר 

דכתיב הוּ א הדא  גּ לוּ תא מן ׁש כינ ּת י ּה  דּ א ּפ יק עזר ב)מצא  ו יּ פן(שמות 
בּ י ּה  דּ אּת מר מּמ ׁש  בּ דיּ וֹ קני ּה  איהוּ  וּ מ ׁש ה איׁש . אין כּ י ויּ רא וכה כּ ה 

כּ נגדוֹ . עזר  מצא לא

ׁש ל תרגום מעשׂ ה נתן  מי  והרי  אלעזר , רבּ י אמר הקודש: בלשון
וּ במׁש ה  בּ י שׂ ראל כּ אדם אמרּת  ואּת ה בּ ני, ל וֹ : אמר וכי? ? 

למדּת  מו)לא  אחרית (ישעיה מרא ׁש ית ודּ אי.!מגּ יד הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 
האחרוֹ נה  בּ גּ לוּ ת  נאמר  וּ בגללוֹ  אדם, נקרא והוּ א מת, לא מׁש ה  ולכן 
האמצעי בּ עּמ וּ ד  נאמר וכן  כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם אלּ א עזר, מצא לא וּ לאדם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מהגּ לוּ ת . ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא  עזר מצא  לא ב)וּ לאדם (שמות 
בּ וֹ  ׁש נּ אמר מ ּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  ה וּ א וּ מׁש ה אי ׁש . אין כּ י ויּ רא וכה  כּ ה ו יּ פן 

כּ נג דּ וֹ . עזר  מצא לא

גל ת ארינ לכ ְְִִֵָָָג)

אבּ א בּ ההוּ א אלהים יי האדם. על ּת רדּ מה אלהים יי ויּ ּפ ל  זמנא  
בּ יּה  דּ אּת מר גלוּ תא דּ א ּת ר דּ מה טו)וא ּמ א. ותר דּ מה (בראשית 

גלוּ תא. אלּ א  ׁש ינה לית ו יּ יׁש ן. מׁש ה על ליּה  ארמי  אברם . על נפלה



םלביז הר מטִַַָ כא  אות 

על תרגום ּת רדּ מה אלהים ה ' ו יּ ּפ ל זמן בּ אוֹ תוֹ  הקודש: בלשון 
ׁש נּ אמר  הגּ ל וּ ת, ז וֹ  - ּת ר דּ מה ואּמ א. אבּ א - אלהים  ה ' האדם.

טו)בּ ּה  אין(בראשית ו יּ יׁש ן . מׁש ה על הּפ יל וֹ  אברם. על  נפלה  ותרדּ מה 
גל וּ ת.. א לּ א ׁש נה

נפׁש יוּ בארוּ  ידיד [להגה"צ מדּ ב ׁש  בּ מתוֹ ק הוּ בא גּ ם  ה ּמ פרׁש ים, 
, מל מקדּ ׁש  בּ ׁש ם זי "ע ] פריׁש  דּ ניּ אל רבּ י הּמ קבּ ל להבחל"ח

ש"נ) - שמ"ח דּ ף ח "א לעלמא (בּ ראׁש ית ווי  וכוּ ', ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח ׁש עוֹ ד 
ולא  דאוֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא עיינין  וּ סתימין לבּ א אּט ימין  דּ א נּ וּ ן
מתבּ וֹ ננים  ולא סת וּ ם ושׂ כלם  אטוּ ם  ׁש לּ בּ ם  אדם לבני להם אוֹ י ידעין .
לא  חיּ ה נפׁש  דּ אנּ וּ ן  בּ אלין  ואפיל וּ  הּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת את וּ להבין לדעת

בּ הוֹ ן  עזר דּ איהוּ (בגלותא)אׁש ּת כח למׁש ה ולא  בּ גלוּ תא לׁש כינ ּת א 
מנּ ּה . זז  לא ׁש כינ ּת א  דּ גלת זמנא דּ בּ כל  עּמ ּה .

נמצא ואפיל וּ  לא קדוֹ ׁש ה, נ ׁש מה להם ׁש יּ ׁש  החכמים הּת למידי  אלּ וּ  
לרעיא  ולא הּק דוֹ ׁש ה לה כינה לא  ידם  על  וסיּ וּ ע עזר
הּת וֹ רה  בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים  ׁש אינם לפי והוּ א  רבּ נ וּ , מׁש ה  מהימנא
ּת ּק וּ ן עוֹ שׂ ים הּס וֹ ד ּת וֹ רת ל ּמ וּ ד ידי על ׁש רק כּ נּ וֹ דע כּ י  הּק ד וֹ ׁש ה,
לא  וּ לאדם בּ תראה  בּ גל וּ תא  אּת מר וּ בגיניּה  מה גּ לוּ ת, לפדּ וֹ תם לכינה
מצא  לא הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  כּ לוֹ מר: כּ נגדוֹ . כּ להוּ  אלּ א  עזר מצא 
את  לפדּ וֹ ת לעז וֹ ר  מהימנא רעיא למׁש ה עזר  ׁש יּ הי וּ  חכמים ּת למידי 
ּת וֹ רת  בּ ל ּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש אינם לפי כּ נג דּ וֹ , עוֹ מדים כ וּ לּ ם אלּ א הכינה

הכינה  בּ תּק וּ ן  מסיּ עים ואינם ה ּס וֹ ד

אבּ א בּ ההוּ א אלהים יי האדם. על ּת רדּ מה אלהים יי ויּ ּפ ל  זמנא  
בּ יּה  דּ אּת מר גלוּ תא  דּ א ּת ר דּ מה טו)וא ּמ א. (בראשית 

ׁש ינה  לית ויּ יׁש ן . מׁש ה על לי ּה  ארמי  אברם. על נפלה ותרדּ מה
גלוּ תא. אלּ א 

םלביז הר כא ִַַָ אות  מח 

זז לא ׁש כינה ׁש גּ לתה זמן  ׁש בּ כל עּמ ּה , ׁש הוּ א למׁש ה  ולא בּ גּ ל וּ ת,
מּמ נּ ה.

מה ל ת ה כינה  את ציא מי אי לכ ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָב)

אמר אמר וּ במׁש ה. בּ ישׂ ראל דּ אדם עוֹ בדא יהיב מאן והא אלעזר רבּ י 
אוֹ ליפת  לא  וכי הכי אמרּת  ואנ ּת  בּ רי  מו)ליּה  מגּ יד (ישעיה 

מית  לא מׁש ה  דּ א וּ בגין ו דּ אי. הוּ א הכי ליּה  אמר אחרית . מראׁש ית 
מצא  לא וּ לאדם  בּ תראה בּ גל וּ תא אּת מר וּ בגיניּה  איה וּ . אתקרי ואדם
לא  וּ לאדם בּ יּה  אּת מר  דאמצעיתא עּמ וּ דא וכן כּ נגדוֹ . כּ לה וּ  א לּ א עזר 

דכתיב הוּ א הדא  גּ לוּ תא מן ׁש כינ ּת י ּה  דּ א ּפ יק עזר ב)מצא  ו יּ פן(שמות 
בּ י ּה  דּ אּת מר מּמ ׁש  בּ דיּ וֹ קני ּה  איהוּ  וּ מ ׁש ה איׁש . אין כּ י ויּ רא וכה כּ ה 

כּ נגדוֹ . עזר  מצא לא

ׁש ל תרגום מעשׂ ה נתן  מי  והרי  אלעזר , רבּ י אמר הקודש: בלשון
וּ במׁש ה  בּ י שׂ ראל כּ אדם אמרּת  ואּת ה בּ ני, ל וֹ : אמר וכי? ? 

למדּת  מו)לא  אחרית (ישעיה מרא ׁש ית ודּ אי.!מגּ יד הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 
האחרוֹ נה  בּ גּ לוּ ת  נאמר  וּ בגללוֹ  אדם, נקרא והוּ א מת, לא מׁש ה  ולכן 
האמצעי בּ עּמ וּ ד  נאמר וכן  כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם אלּ א עזר, מצא לא וּ לאדם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מהגּ לוּ ת . ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא  עזר מצא  לא ב)וּ לאדם (שמות 
בּ וֹ  ׁש נּ אמר מ ּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  ה וּ א וּ מׁש ה אי ׁש . אין כּ י ויּ רא וכה  כּ ה ו יּ פן 

כּ נג דּ וֹ . עזר  מצא לא

גל ת ארינ לכ ְְִִֵָָָג)

אבּ א בּ ההוּ א אלהים יי האדם. על ּת רדּ מה אלהים יי ויּ ּפ ל  זמנא  
בּ יּה  דּ אּת מר גלוּ תא דּ א ּת ר דּ מה טו)וא ּמ א. ותר דּ מה (בראשית 

גלוּ תא. אלּ א  ׁש ינה לית ו יּ יׁש ן. מׁש ה על ליּה  ארמי  אברם . על נפלה



םלביז הר נאִַַָ כא  אות 

לוֹ אנ וּ  סיני "סיני זי"ע: ה ּט וֹ ב הרי"ח מרן  י ּס ד וֹ  אׁש ר בּ פיּ וּ ט  אוֹ מרים 
והוּ א  יוֹ חאי ", בּ ר אדוֹ ננוּ  תוֹ רה, ּת צא מ ּמ נּ וּ  ׁש בּ חבוּ רה, ארי נקרא,
בּ רבּ י דּ ינ וּ  ּת וֹ רה נ ּת נה דּ אלמלּ א  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב מה ּפ י על
העּק ר  היה מה להתבּ וֹ נן  ויׁש  ּת וֹ רה, ּת צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן 

הּת וֹ רה: בּ קבּ לת

ה רה סדת ליס  א ה חכמי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָה)

בּ העלתבּ כּ תוּ ב  בּ פרׁש ת  הּק דוֹ ׁש  קנב .)זהר ח כּ ימין(דּ ף לׁש וֹ נוֹ : וזה 
עלּ אה , דּ מל כּ א העליוֹ ן ],עבדי  מל ׁש ל העבדים הם  [חכמים 
דּ סיני, בּ ט וּ רא דּ קיימ וּ  סיני ],אינוּ ן הר  על ׁש עמדוּ  מסּת כּ לי[אוֹ תם לא 

] וכ וּ ' מ ּמ ׁש  א וֹ ריתא דּ כ לּ א  ע ּק רא דּ איהי בּ נׁש מתא, אינם א לּ א  
כּ ל וֹ מר  מּמ ׁש , הּת וֹ רה כּ ל  עּק ר ׁש היא ה ּת וֹ רה בּ נ ׁש מת  אלּ א מסּת כּ לים
רזי ׁש הם ּפ נימיּ וּ ת, י ׁש  ה ּת וֹ רה בּ ג וּ פי  וגם ׁש בּ סּפ וּ רים ׁש יּ וֹ דעים

וּ מצוה]. מצוה בּ כל לכ וּ ן  צּ רי והכּ וּ נ וֹ ת  ה ּמ עּת יק :הּת וֹ רה [אמר 
סיני הר על עמדוּ  לא ה ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת י וֹ דעים  ׁש אינם א וֹ תם  ].מ ׁש מע 

ארייתא נמתא לדעת עתידי  ה לב א  לעתיד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָו)

דאוֹ רייתא.וּ לזמנא דנ ׁש מתא בּ נׁש מתא לאסּת כּ לא זמינין  דאתי, 
ׁש ל  בּ נּ ׁש מה וּ להת בּ וֹ נן להסּת כּ ל עתידים הם לבוֹ א [וּ לעתיד
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד ה ּמ תים ּת חיּ ת  אחר  כּ י  הּת וֹ רה, ׁש ל הנּ ׁש מה
לידע  הזּ ה בּ זמן אפׁש ר ׁש אי  מה נעלמים , בּ סוֹ דוֹ ת  חד ׁש ה ּת וֹ רה לדרוֹ ׁש 

מדּ בׁש )מהוּ ת ּה .] מתוֹ ק מהּפ רוּ ׁש  .(הבּ אוּ ר  

ה ד  רת מדי ל ה סיני הר  רח א ה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹז)

ליואוֹ מר ונראה זי "ע: ּפ תיּ ה  יהוּ דה רבּ י האלקי הּמ קבּ ל הגה"צ 
האלקים  לקראת ישׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  בּ תחלּ ה כּ י כּ וּ נת וֹ  בּ בא וּ ר

םלביז הר כא ִַַָ אות  נ 

ׁש ּמ וּ כןולכן  מי אין  כּ י ה גּ לוּ ת, בּ חׁש כת נ ׁש ארים הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  
בּ פדוּ תלפדּ וֹ תּה  מסיּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ לּמ וּ ד העוֹ סק  יהוּ די כּ ל  (בּ ודּ אי 

היא אחד בּ רחם נקראים הּמ ה ישׂ ראל נׁש מת ר בּ וֹ  ׁש ים כּ ל כּ יּ דוּ ע א הּק דוֹ ׁש ה הכינה

ה ּפ ח וֹ ת לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד יעסק ויהוּ די  יהוּ די ׁש כּ ל  צרי ולכן הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה

וּ ברחמים) בּ אהבה הגּ ליּ וֹ ת לּק בּ וּ ץ נזכּ ה  וּ בכ בּ הבנה, הּס וֹ ד ּת וֹ רת ללמד  גּ ם ׁש יּ זכּ ה .עד 

ח צה תימעינ ציפלכ ְְְִֶֶַָָד)

הגרי"זוכיּ דוּ ע מבּ ריסק  להרב חבּ "ד חסידי  ׁש בּ אוּ  מעשׂ ה 
אצלכם  ל וֹ מדים לא מה  מּפ ני וׁש אלוּ  זי "ע, סולובייצ'יק

על  לוֹ  וסּפ ר וּ  הידוּ עה,ּת ניא, ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על ׁש ל נ ׁש מה עליּ ת 
מר  קאתי אמתי  למׁש יח  מעינ וֹ תי ׁש אל לכיפוּ צוּ  וה ׁש יבוּ , ? 

טוֹ ב, ׁש ם  ה בּ על ּת וֹ רת  ממׁש י הוּ א הּת ניא  הבּ על כּ ן  ואם חוּ צה,
ׁש אצלנ וּ  וה ׁש יבם מ ׁש יח, ׁש יּ בוֹ א  כּ די ספרוֹ  את ללמד   וצרי

היא, יחי ׁש הּמ סרת ׁש בּ זה ה ּת וֹ רה  ס וֹ ד וֹ ת  ללמד הּמ ׁש יח  כּ וּ נת כּ י 
גּ אוּ לתינ וּ .

האדמ וֹ "ר וכאן מרן  להבחל"ח  מחוּ ּת ני כ"ק דּ ברי את להביא מקוֹ ם  
ׁש ם  ה בּ על ּת למידי  קבעוּ  כּ ן  על וזל"ק: זיע"א, מקלוֹ יזנ בּ וּ רג 
לתלמידיו נחׁש בים  והם הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר בּ ספר  לּמ וּ דם עּק ר את טוֹ ב
 צרי ׁש אין  בּ ּק דׁש  דּ רכּ ם אחז וּ  הם ׁש אף י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל

טוֹ בה בּ עין להסּת כּ ל אם כּ י  החוֹ טאים את ולשׂ רף חוֹ בה ועלללּמ ד  
מח ׁש בוֹ ת ח וֹ ר ׁש  ה לּ ב  מהם להסיר בּ ת ׁש וּ בה, להחזירם  יכוֹ לים זה ידי

. ית בּ ר ה' לפני  ׁש למה  בּ ת ׁש וּ בה  לחזר  בּ שׂ ר לב  וׁש יּ קבּ לוּ  (מּת וֹ און 

זוֹ הר בספר (ונד ּפ ס בּ עוֹ מר", "לל "ג תש"מ אמוֹ ר  ּפ רׁש ת ור ׁש "י חּמ ׁש  בּ ׁש עוּ ר  קדׁש וֹ  דּ ברי 

.קל וֹ יזנ בּ וּ רג) 



םלביז הר נאִַַָ כא  אות 

לוֹ אנ וּ  סיני "סיני זי"ע: ה ּט וֹ ב הרי"ח מרן  י ּס ד וֹ  אׁש ר בּ פיּ וּ ט  אוֹ מרים 
והוּ א  יוֹ חאי ", בּ ר אדוֹ ננוּ  תוֹ רה, ּת צא מ ּמ נּ וּ  ׁש בּ חבוּ רה, ארי נקרא,
בּ רבּ י דּ ינ וּ  ּת וֹ רה נ ּת נה דּ אלמלּ א  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב מה ּפ י על
העּק ר  היה מה להתבּ וֹ נן  ויׁש  ּת וֹ רה, ּת צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן 

הּת וֹ רה: בּ קבּ לת

ה רה סדת ליס  א ה חכמי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָה)

בּ העלתבּ כּ תוּ ב  בּ פרׁש ת  הּק דוֹ ׁש  קנב .)זהר ח כּ ימין(דּ ף לׁש וֹ נוֹ : וזה 
עלּ אה , דּ מל כּ א העליוֹ ן ],עבדי  מל ׁש ל העבדים הם  [חכמים 
דּ סיני, בּ ט וּ רא דּ קיימ וּ  סיני ],אינוּ ן הר  על ׁש עמדוּ  מסּת כּ לי[אוֹ תם לא 

] וכ וּ ' מ ּמ ׁש  א וֹ ריתא דּ כ לּ א  ע ּק רא דּ איהי בּ נׁש מתא, אינם א לּ א  
כּ ל וֹ מר  מּמ ׁש , הּת וֹ רה כּ ל  עּק ר ׁש היא ה ּת וֹ רה בּ נ ׁש מת  אלּ א מסּת כּ לים
רזי ׁש הם ּפ נימיּ וּ ת, י ׁש  ה ּת וֹ רה בּ ג וּ פי  וגם ׁש בּ סּפ וּ רים ׁש יּ וֹ דעים

וּ מצוה]. מצוה בּ כל לכ וּ ן  צּ רי והכּ וּ נ וֹ ת  ה ּמ עּת יק :הּת וֹ רה [אמר 
סיני הר על עמדוּ  לא ה ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת י וֹ דעים  ׁש אינם א וֹ תם  ].מ ׁש מע 

ארייתא נמתא לדעת עתידי  ה לב א  לעתיד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָו)

דאוֹ רייתא.וּ לזמנא דנ ׁש מתא בּ נׁש מתא לאסּת כּ לא זמינין  דאתי, 
ׁש ל  בּ נּ ׁש מה וּ להת בּ וֹ נן להסּת כּ ל עתידים הם לבוֹ א [וּ לעתיד
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד ה ּמ תים ּת חיּ ת  אחר  כּ י  הּת וֹ רה, ׁש ל הנּ ׁש מה
לידע  הזּ ה בּ זמן אפׁש ר ׁש אי  מה נעלמים , בּ סוֹ דוֹ ת  חד ׁש ה ּת וֹ רה לדרוֹ ׁש 

מדּ בׁש )מהוּ ת ּה .] מתוֹ ק מהּפ רוּ ׁש  .(הבּ אוּ ר  

ה ד  רת מדי ל ה סיני הר  רח א ה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹז)

ליואוֹ מר ונראה זי "ע: ּפ תיּ ה  יהוּ דה רבּ י האלקי הּמ קבּ ל הגה"צ 
האלקים  לקראת ישׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  בּ תחלּ ה כּ י כּ וּ נת וֹ  בּ בא וּ ר

םלביז הר כא ִַַָ אות  נ 

ׁש ּמ וּ כןולכן  מי אין  כּ י ה גּ לוּ ת, בּ חׁש כת נ ׁש ארים הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  
בּ פדוּ תלפדּ וֹ תּה  מסיּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ לּמ וּ ד העוֹ סק  יהוּ די כּ ל  (בּ ודּ אי 

היא אחד בּ רחם נקראים הּמ ה ישׂ ראל נׁש מת ר בּ וֹ  ׁש ים כּ ל כּ יּ דוּ ע א הּק דוֹ ׁש ה הכינה

ה ּפ ח וֹ ת לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד יעסק ויהוּ די  יהוּ די ׁש כּ ל  צרי ולכן הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה

וּ ברחמים) בּ אהבה הגּ ליּ וֹ ת לּק בּ וּ ץ נזכּ ה  וּ בכ בּ הבנה, הּס וֹ ד ּת וֹ רת ללמד  גּ ם ׁש יּ זכּ ה .עד 

ח צה תימעינ ציפלכ ְְְִֶֶַָָד)

הגרי"זוכיּ דוּ ע מבּ ריסק  להרב חבּ "ד חסידי  ׁש בּ אוּ  מעשׂ ה 
אצלכם  ל וֹ מדים לא מה  מּפ ני וׁש אלוּ  זי "ע, סולובייצ'יק

על  לוֹ  וסּפ ר וּ  הידוּ עה,ּת ניא, ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על ׁש ל נ ׁש מה עליּ ת 
מר  קאתי אמתי  למׁש יח  מעינ וֹ תי ׁש אל לכיפוּ צוּ  וה ׁש יבוּ , ? 

טוֹ ב, ׁש ם  ה בּ על ּת וֹ רת  ממׁש י הוּ א הּת ניא  הבּ על כּ ן  ואם חוּ צה,
ׁש אצלנ וּ  וה ׁש יבם מ ׁש יח, ׁש יּ בוֹ א  כּ די ספרוֹ  את ללמד   וצרי

היא, יחי ׁש הּמ סרת ׁש בּ זה ה ּת וֹ רה  ס וֹ ד וֹ ת  ללמד הּמ ׁש יח  כּ וּ נת כּ י 
גּ אוּ לתינ וּ .

האדמ וֹ "ר וכאן מרן  להבחל"ח  מחוּ ּת ני כ"ק דּ ברי את להביא מקוֹ ם  
ׁש ם  ה בּ על ּת למידי  קבעוּ  כּ ן  על וזל"ק: זיע"א, מקלוֹ יזנ בּ וּ רג 
לתלמידיו נחׁש בים  והם הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר בּ ספר  לּמ וּ דם עּק ר את טוֹ ב
 צרי ׁש אין  בּ ּק דׁש  דּ רכּ ם אחז וּ  הם ׁש אף י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל

טוֹ בה בּ עין להסּת כּ ל אם כּ י  החוֹ טאים את ולשׂ רף חוֹ בה ועלללּמ ד  
מח ׁש בוֹ ת ח וֹ ר ׁש  ה לּ ב  מהם להסיר בּ ת ׁש וּ בה, להחזירם  יכוֹ לים זה ידי

. ית בּ ר ה' לפני  ׁש למה  בּ ת ׁש וּ בה  לחזר  בּ שׂ ר לב  וׁש יּ קבּ לוּ  (מּת וֹ און 

זוֹ הר בספר (ונד ּפ ס בּ עוֹ מר", "לל "ג תש"מ אמוֹ ר  ּפ רׁש ת ור ׁש "י חּמ ׁש  בּ ׁש עוּ ר  קדׁש וֹ  דּ ברי 

.קל וֹ יזנ בּ וּ רג) 



םלביז הר נג ִַַָ כא  אות 

נערת החכמה  ְְֶֶֶַָָי)

חיּ ים)המהרח"וכּ תב לעץ  בּ הק דּ מה בּ עוֹ נ וֹ תינ וּ (הוּ בא גּ רמה ז וֹ  וסבּ ה : 
הּמ ר  הגּ ל וּ ת וּ לאר ה זּ את, הגּ דוֹ לה מצוה לבּט וּ ל  הרבּ ים

מיוהנּ  ואין זוית , בּ קרן  מוּ נחת נעדרת האמת חכמת וּת הי הזּ ה. מהר 
כּ י צוּ פיה . מנּ פת  לטעם בּ יד וֹ , אׁש ר הּמ ּט ה בּ קצה נוֹ גע מימהלּ וֹ מדים  

להם וא וֹ י מ יּ מיו , מאוֹ רוֹ ת ראה  לא כּ אלּ וּ  האמת חכמת טעם  טעם ׁש לּ א 
עסק לי אין בּ נּ גלוֹ ת  לי דּ י והא וֹ מר ּת וֹ רה . ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  לבּ ריּ וֹ ת 

בּ עלמא איברי דּ לא  ליּה  טב בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ ס ּת רוֹ ת, מ"ג)כּ מבאר ...(ּת ּק וּ ן 

רה ל  נ מעל לה א י ְֵֶֶֶָָָיא )

הּמ ׁש נה וזה  ּפ רוּ ׁש  ב ')אצלי  ו' ּפ רק  בּ כל (אבוֹ ת לוי , בּ ן  יהוֹ ׁש ע רבּ י "אמר 
להם  אוֹ י  ואוֹ מרת  וּ מכרזת חוֹ רב מהר  יוֹ צאת  קוֹ ל  בּ ת ויוֹ ם  יוֹ ם 
בּ פׁש טיה  עוֹ סקים בּ היוֹ תם ספק בּ לי כּ י ּת וֹ רה", ׁש ל מעל בּ וֹ נ ּה  לבּ ר יּ וֹ ת
וכל  כּ סוּ תּה , ה וּ ׁש ת ו שׂ ק אלמנוּ תּה  בּ גדי לוֹ בׁש ת  היא לבדּ ם, וּ בס ּפ וּ ריה
הלא  מּת וֹ רתינ וּ , ּת וֹ רתכם מה  מדּ וֹ ד ,  דּ וֹ ד מה לי שׂ ראל, יאמר וּ  הא ּמ וֹ ת
ולכן מ זּ ה, גּ ד וֹ ל ּת וֹ רה עלבוֹ ן אין עוֹ לם , בּ הבלי סּפ וּ רים ּת וֹ רתכם גּ ם 

ּת וֹ רה" ׁש ל מעל בּ וֹ נ ּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  בּ חכמת",אוֹ י ע וֹ סקים  ואינם 
וכל ה גּ ל וּ ת , מאריכים הם  כּ י לת וֹ רה, כּ ב וֹ ד נוֹ תנת  ׁש היא  הּק בּ לה 

לע וֹ לם לב וֹ א  ה ּמ תר גּ ׁש וֹ ת  כּ ל הרע וֹ ת  בּ לבד ז וּ  ׁש לּ א [כּ ל וֹ מר  עכ "ל. , 
ח"ו  גּ ם א לּ א בּ צאוורם, ּת ל וּ י ׁש ּק רוּ  ׁש לּ אהאסוֹ נוֹ ת להיוֹ ת ׁש עתיד מה 

כל ּמ ה, לאוֹ ת ּה  לּה  וא וֹ י בּ וּ ׁש ה  לאוֹ ת ּה  ל ּה  ואי ,בּ כ א ׁש מים הם  יב וֹ א 
הדּ ין בּ יוֹ ם יענ וּ  לא,מה  והם  הדּ ין , מן לפט וֹ ר  יכוֹ ל ׁש מעוֹ ן ר בּ י רק  כּ י 

לוֹ  לׁש מ וֹ ע  "רצ וּ  – בּ תוֹ רתוֹ  ללכת אבוּ  ולא אוֹ ר", כּ תב ּת וֹ רה זה  על  
ה ּפ סוּ ק כּ י  ׁש ם, כ"ג)המהרח"ו  ו' ּפ רק א וֹ ר"(מׁש לי על ות וֹ רה רק ה וּ א " 

וז"ל: הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ספר חכמת

םלביז הר כא ִַַָ אות  נב

ו יּ נעוּ  העם "ו יּ רא  נאמר :  ּכ ואחר ההר בּ תח ּת ית  מתי צּ בים היוּ 
הזּ את  הגּ ד וֹ לה  האׁש  ּת אכלם ּפ ן  יראים הי וּ  כּ י מרחק", ו יּ עמד וּ 
הכינה  לקראת  וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים ׁש הי וּ  מהעם מקצת והיה  וימוּ תוּ .
ימוּ תוּ  אם  אפילוּ  מרחוֹ ק לעמד  הראׁש וֹ ן מּמ קוֹ מם לז וּ ז  רצוּ  ולא

הנּ ז כּ ר מּמ ׁש , בּ זּ הר  כּ תוּ ב מה  ה וּ א  בּ ט וּ רא ועליהם דּ קיימ וּ  "אי נּ וּ ן 
דּ סיני בּ ט וּ רא  עמדוּ  אלּ א מרחוֹ ק ועמדוּ  נעוּ  ולא כּ ל וֹ מר דּ סיני",
הנּ ׁש מוֹ ת  ואוֹ תן  האמת. לחכמת זוֹ כים הם ולכן  סוֹ ף, ועד מּת חלּ ה
ׁש נּ סים  עּת ה גּ ם עוֹ שׂ ים הם כּ ן מרחוֹ ק , ועמדוּ  העם עם נעוּ  אׁש ר 
הגּ ד וֹ לה  האׁש  ּת אכלם ּפ ן  מיּ ראתם האמת , לחכמת מרח וֹ ק ועוֹ מדים

ה זּ את.

י כל  ה מח ה' ְְִֵֶַַָָח )

שׂ רהואיתא חיּ י ּפ רׁש ת ע "ב)בּ זהר בּ כל(ק "ל  ּפ נימי  מק וֹ ם  אין 
את ׁש יּ וֹ דעים לאלּ וּ  הגּ נוּ ז הּמ ק וֹ ם  כּ מ וֹ  עדן  בגן ה ּמ ק וֹ מוֹ ת
ּת וֹ רת את להבין ׁש עמלים וא לּ וּ  ...יתבּ ר בּ ׁש ם להדּ בק  וי וֹ דעים הּס וֹ ד
א לּ וּ  הם  יוֹ ם, בּ כל בּ הם  מ ׁש ּת בּ ח   ית בּ ר ׁש ה ם אלּ וּ  הם הּס וֹ ד...
עדן גּ ן ׁש ל הערים  בּ כל  נכנסים והם ה ּק ד וֹ ׁש ים  העליוֹ נים בּ ין ׁש עוֹ לים
ה זּ ה בּ ע וֹ לם וּ זכוּ תם  חלקיהם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  בּ ידם , ׁש יּ ּמ חה מי ואין העליוֹ ן 

ה בּ א וּ בעוֹ לם 

גאלנ עד מנחה ' ל לתת לא ְְִֵֶֶַַָָָֹט)

ׁש ּת וֹ רת הרעיא דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמ וֹ ד אוֹ תנ וּ  מצוּ ה מהימנא 
לתת  ולא  ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י 

ׁש יּ גאלנ וּ  עד הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ריט.)מנ וּ חה ּפ נחס (זוֹ הר 



םלביז הר נג ִַַָ כא  אות 

נערת החכמה  ְְֶֶֶַָָי)

חיּ ים)המהרח"וכּ תב לעץ  בּ הק דּ מה בּ עוֹ נ וֹ תינ וּ (הוּ בא גּ רמה ז וֹ  וסבּ ה : 
הּמ ר  הגּ ל וּ ת וּ לאר ה זּ את, הגּ דוֹ לה מצוה לבּט וּ ל  הרבּ ים

מיוהנּ  ואין זוית , בּ קרן  מוּ נחת נעדרת האמת חכמת וּת הי הזּ ה. מהר 
כּ י צוּ פיה . מנּ פת  לטעם בּ יד וֹ , אׁש ר הּמ ּט ה בּ קצה נוֹ גע מימהלּ וֹ מדים  

להם וא וֹ י מ יּ מיו , מאוֹ רוֹ ת ראה  לא כּ אלּ וּ  האמת חכמת טעם  טעם ׁש לּ א 
עסק לי אין בּ נּ גלוֹ ת  לי דּ י והא וֹ מר ּת וֹ רה . ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  לבּ ריּ וֹ ת 

בּ עלמא איברי דּ לא  ליּה  טב בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ ס ּת רוֹ ת, מ"ג)כּ מבאר ...(ּת ּק וּ ן 

רה ל  נ מעל לה א י ְֵֶֶֶָָָיא )

הּמ ׁש נה וזה  ּפ רוּ ׁש  ב ')אצלי  ו' ּפ רק  בּ כל (אבוֹ ת לוי , בּ ן  יהוֹ ׁש ע רבּ י "אמר 
להם  אוֹ י  ואוֹ מרת  וּ מכרזת חוֹ רב מהר  יוֹ צאת  קוֹ ל  בּ ת ויוֹ ם  יוֹ ם 
בּ פׁש טיה  עוֹ סקים בּ היוֹ תם ספק בּ לי כּ י ּת וֹ רה", ׁש ל מעל בּ וֹ נ ּה  לבּ ר יּ וֹ ת
וכל  כּ סוּ תּה , ה וּ ׁש ת ו שׂ ק אלמנוּ תּה  בּ גדי לוֹ בׁש ת  היא לבדּ ם, וּ בס ּפ וּ ריה
הלא  מּת וֹ רתינ וּ , ּת וֹ רתכם מה  מדּ וֹ ד ,  דּ וֹ ד מה לי שׂ ראל, יאמר וּ  הא ּמ וֹ ת
ולכן מ זּ ה, גּ ד וֹ ל ּת וֹ רה עלבוֹ ן אין עוֹ לם , בּ הבלי סּפ וּ רים ּת וֹ רתכם גּ ם 

ּת וֹ רה" ׁש ל מעל בּ וֹ נ ּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  בּ חכמת",אוֹ י ע וֹ סקים  ואינם 
וכל ה גּ ל וּ ת , מאריכים הם  כּ י לת וֹ רה, כּ ב וֹ ד נוֹ תנת  ׁש היא  הּק בּ לה 

לע וֹ לם לב וֹ א  ה ּמ תר גּ ׁש וֹ ת  כּ ל הרע וֹ ת  בּ לבד ז וּ  ׁש לּ א [כּ ל וֹ מר  עכ "ל. , 
ח"ו  גּ ם א לּ א בּ צאוורם, ּת ל וּ י ׁש ּק רוּ  ׁש לּ אהאסוֹ נוֹ ת להיוֹ ת ׁש עתיד מה 

כל ּמ ה, לאוֹ ת ּה  לּה  וא וֹ י בּ וּ ׁש ה  לאוֹ ת ּה  ל ּה  ואי ,בּ כ א ׁש מים הם  יב וֹ א 
הדּ ין בּ יוֹ ם יענ וּ  לא,מה  והם  הדּ ין , מן לפט וֹ ר  יכוֹ ל ׁש מעוֹ ן ר בּ י רק  כּ י 

לוֹ  לׁש מ וֹ ע  "רצ וּ  – בּ תוֹ רתוֹ  ללכת אבוּ  ולא אוֹ ר", כּ תב ּת וֹ רה זה  על  
ה ּפ סוּ ק כּ י  ׁש ם, כ"ג)המהרח"ו  ו' ּפ רק א וֹ ר"(מׁש לי על ות וֹ רה רק ה וּ א " 

וז"ל: הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ספר חכמת

םלביז הר כא ִַַָ אות  נב

ו יּ נעוּ  העם "ו יּ רא  נאמר :  ּכ ואחר ההר בּ תח ּת ית  מתי צּ בים היוּ 
הזּ את  הגּ ד וֹ לה  האׁש  ּת אכלם ּפ ן  יראים הי וּ  כּ י מרחק", ו יּ עמד וּ 
הכינה  לקראת  וּ שׂ מחים שׂ שׂ ים ׁש הי וּ  מהעם מקצת והיה  וימוּ תוּ .
ימוּ תוּ  אם  אפילוּ  מרחוֹ ק לעמד  הראׁש וֹ ן מּמ קוֹ מם לז וּ ז  רצוּ  ולא

הנּ ז כּ ר מּמ ׁש , בּ זּ הר  כּ תוּ ב מה  ה וּ א  בּ ט וּ רא ועליהם דּ קיימ וּ  "אי נּ וּ ן 
דּ סיני בּ ט וּ רא  עמדוּ  אלּ א מרחוֹ ק ועמדוּ  נעוּ  ולא כּ ל וֹ מר דּ סיני",
הנּ ׁש מוֹ ת  ואוֹ תן  האמת. לחכמת זוֹ כים הם ולכן  סוֹ ף, ועד מּת חלּ ה
ׁש נּ סים  עּת ה גּ ם עוֹ שׂ ים הם כּ ן מרחוֹ ק , ועמדוּ  העם עם נעוּ  אׁש ר 
הגּ ד וֹ לה  האׁש  ּת אכלם ּפ ן  מיּ ראתם האמת , לחכמת מרח וֹ ק ועוֹ מדים

ה זּ את.

י כל  ה מח ה' ְְִֵֶַַָָח )

שׂ רהואיתא חיּ י ּפ רׁש ת ע "ב)בּ זהר בּ כל(ק "ל  ּפ נימי  מק וֹ ם  אין 
את ׁש יּ וֹ דעים לאלּ וּ  הגּ נוּ ז הּמ ק וֹ ם  כּ מ וֹ  עדן  בגן ה ּמ ק וֹ מוֹ ת
ּת וֹ רת את להבין ׁש עמלים וא לּ וּ  ...יתבּ ר בּ ׁש ם להדּ בק  וי וֹ דעים הּס וֹ ד
א לּ וּ  הם  יוֹ ם, בּ כל בּ הם  מ ׁש ּת בּ ח   ית בּ ר ׁש ה ם אלּ וּ  הם הּס וֹ ד...
עדן גּ ן ׁש ל הערים  בּ כל  נכנסים והם ה ּק ד וֹ ׁש ים  העליוֹ נים בּ ין ׁש עוֹ לים
ה זּ ה בּ ע וֹ לם וּ זכוּ תם  חלקיהם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה  בּ ידם , ׁש יּ ּמ חה מי ואין העליוֹ ן 

ה בּ א וּ בעוֹ לם 

גאלנ עד מנחה ' ל לתת לא ְְִֵֶֶַַָָָֹט)

ׁש ּת וֹ רת הרעיא דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמ וֹ ד אוֹ תנ וּ  מצוּ ה מהימנא 
לתת  ולא  ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י 

ׁש יּ גאלנ וּ  עד הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ריט.)מנ וּ חה ּפ נחס (זוֹ הר 



םלביז הר נהִַַָ כא  אות 

א וֹ ר ות וֹ רה ה נּ קרא  בּ וֹ , על .ה גּ נ וּ זים זיע"א מוהרח"ו הקדּ מת - ח יּ ים עץ (ספר 

ההקדּ מ וֹ ת) .ׁש ער 

קלקלת את מגה  ה ְְֶֶַַַָָָָיד)

היוּ אמר  הּמ ן  ׁש אוֹ כלי כּ תבוּ : "וּ בּ זוֹ ה"ק בּ מכילּת א זי"ע הרׁש בּ "י  
ה ּת וֹ רה, בּ סוֹ ד וֹ ת ללמוֹ ד ׁש כינה וג לּ וּ י ר וּ חנית  הארה מקבּ לים
אׁש ר  לצּ דּ יקים דּ וקא  ׁש זּ ה  אוֹ ר וֹ ת, בּ ניצ וֹ צי ׁש ם החיד "א זה על וכתב

" בּ הם  ׁש כּ תוּ ב לאלּ וּ  כּ ן  אין  מה בּ הם, מאיר ה ּמ ן  ׁש ט וּ היה  והעם 
כּ לוֹ מר,ולקט וּ  הּמ ן" האיר  לא ולהם ׁש טוּ תם , אחר  אלּ וּ הלכ וּ  וּ מי ,? 

וכוּ ', וּ לד וּ כוֹ  וּ לטחנוֹ  מרחוֹ ק, הּמ ן את לחּפ שׂ  לטרח צריכים ׁש היוּ  הם 
לחם  לוֹ  וקראוּ  הּמ ן  את רצוּ  לא מ דּ וּ ע הצּ דּ יקים וּ באוּ רוּ  עכת "ד.

ל בּ ם,הּק ל וֹ קל  צפוּ נוֹ ת כּ ל ואת  קלקלתם את מג לּ ה  היה  הּמ ן כּ י ? 
לצאת,כּ יצד  טרחוּ  לא  וּ בכלל האהל, ּפ תח ליד ה ּמ ן  בּ א  ׁש לּ צּ דּ יקים ? 

ל ּמ חרת מ יּ ד  בּ סתר , חטא  שח"ו גּ ד וֹ ל יׁש יבה ורא ׁש  אדמ וּ "ר  היה ואם
וּ לח ּפ שׂ  לׁש וֹ טט  נצר והיה אהלוֹ , מ ּפ תח  ּמ אד רח וֹ ק  י וֹ רד  הּמ ן  היה
קלקלתם את  מג לּ ה  היה  כּ י הּמ ן את  רצ וּ  לא  ולכן הרׁש עים , כּ ל כּ מ וֹ 

בּ ר בּ ים.

טלני ל  ע ְִֶַַָטו)

וּ מנהלים כּ מוֹ  יׁש יבוֹ ת וראׁש י ואדמ וֹ רי"ם רבּ נים יׁש  עּת ה כּ ן  
ׁש ּמ א  מּפ חד  הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר לּ י ּמ וּ ד את  רוֹ צים  ׁש לּ א  וּ מל ּמ דים,

איצטלא  לאוֹ תּה  ראוּ יים אינם כּ י  עליהם, ׁש רוֹ קדים,י גּ לה להיוֹ ת  (ויכוֹ ל 

" בּ מירוֹ ן וׁש רים לנוּ וק וֹ פצים מגן  יגן "ּת וֹ רתוֹ   אי כּ י מּפ יהם, יוֹ צא  מה לב שׂ מים ולא 

ּת וֹ רתוֹ  ל וֹ מדים לא אם לא וֹ ת ּה ,)עליהם , ל ּה  וא וֹ י  בּ וּ ׁש ה , לאוֹ תּה  לּה  ואוֹ י 

םלביז הר כא ִַַָ אות  נד 

 ה הבלייב ) למד את מאיר  הר ְְִִֵֶַַַַַ
אׁש ר וּ כנגד  ה ' בּ תוֹ רת הע וֹ סקים חכמים  הּת למידי  הם הב' ה כּ ת 

" אמר  הארץ מן  ולא המים מן  חצוּ בה המיםנפׁש ם ואל 
אוֹ רם ה מים ,ואין  מן  חצוּ בה ׁש נּ פׁש ם גּ ם כּ י  בּ תוֹ רתם" א וֹ ר להם אין 

ּפ סוּ ק: על חז "ל בּ ׁש ם למעלה כּ תבנוּ  זהכּ מוֹ  ה וֹ ׁש יבני בּ מח ׁש כּ ים  
בּ בלי וּ מבארת.ּת למוּ ד א וֹ תם, הּמ אירה  היא הז וֹ הר ספר וחכמת  

גּ ׁש מ יּ ים, חׁש וּ בים  הם  כּ א לּ וּ  בּ מלבּ וּ ׁש ים  בּ ּת למ וּ ד, הנּ אמרים הדּ ברים 
א וֹ ר ", "ותוֹ רה  נאמר  עליהם ׁש אמר וּ א ׁש ר  אוֹ רםוזה  ואין המים  ,ואל 

ואמר : בּ נחמוֹ תיו  הנּ ביא י ׁש עיה נתנבּ א זה בּ דרועל עורים "וה וֹ לכּת י 
ידע וּ  עיי "ש...לא וכוּ ' בּ מסּפ רם, נוֹ דעוּ  הפׁש טית  הּת וֹ רה  כּ י  וג וֹ ', " 

עבדי ונקראי עורי נקראי גלה  רק סקי הע ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָיג )
קיר,וּ בלי כּ עורים מגׁש ים בּ לבד , בּ בלי  בּ ּת למוּ ד  העוֹ סקים כּ י ספק 

ה נּ סּת רים  ה ּת וֹ רה  בּ רזי רוֹ אוֹ ת  עינים להם ואין  הּת וֹ רה , בּ לבוּ ׁש י 
כּ ׁש ר בּ וֹ , והּת ר  אסוּ ר טהוֹ ר  טמא ּפ סקוּ  רצוֹ נם כּ פי  ח נּ ם על לא כּ י 

חןוּ פסוּ ל, ליוֹ דעי כּ נּ וֹ דע  ה ּת וֹ רה  ּפ נימיּ וֹ ת   ֹמּת ו ׁש ּק ראם אלּ א וּ כמוֹ  , 
לעיל , בּ ארנ וּ  האחד אחר, עינין בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב סתימין וזה וכוּ ' 

יט ) מב ּפ רק עב דּ י "(יׁש עיה אם  כּ י עוּ ר למעוּ ט,"מי  היא  הכוונה יאבל  
ק בּ לה מרי אינוּ ן בּ נים , ה נּ קראים  האמת  חכמי אבלכּ נּ "ל וּ לא ּפ וֹ קי  

ס וֹ ד וֹ תיה וּ כפי בּ ס וֹ ד וֹ תיה , הס ּת כלוּ תם  בּ לּת י לב דּ ּה  בּ ּמ ׁש נה  הע וֹ סקים 
הם, בּ ו דּ אי עורים א לּ וּ  ה נּ ה  כּ נּ "ל מ ּת ר ואם אסוּ ר אם הדּ ינים יפסקוּ 

ׁש כּ ת וּ ב עבדוזה נקרא בּ פׁש ט  הע וֹ סק  כּ י עבדּ י", אם כּ י ע וּ ר  "מי  
לאכּ נּ "ל בּ דר ללכת  ׁש יּ זכּ וּ  לבוֹ א לעתיד  י ׁש עיה נתנ בּ א  ועליהם 

האמת חכמת  דּ ר הוּ א  ׁש כּ תוּ בידע וּ  וזה ... מח ׁש א שׂ ים ע וֹ ד  
בּ פ ׁש ט הּמ ס ּפ ר   מח ׁש ׁש ה וּ א  בּ בלי ה ּת למ וּ ד כּ י לא וֹ ר , לפניהם 
דּ א וֹ רייתא רזין מּת וֹ כ וֹ  ויסת כּ לו לאוֹ ר , לפניהם  א שׂ ים הזּ ה, הע וֹ לם 



םלביז הר נהִַַָ כא  אות 

א וֹ ר ות וֹ רה ה נּ קרא  בּ וֹ , על .ה גּ נ וּ זים זיע"א מוהרח"ו הקדּ מת - ח יּ ים עץ (ספר 

ההקדּ מ וֹ ת) .ׁש ער 

קלקלת את מגה  ה ְְֶֶַַַָָָָיד)

היוּ אמר  הּמ ן  ׁש אוֹ כלי כּ תבוּ : "וּ בּ זוֹ ה"ק בּ מכילּת א זי"ע הרׁש בּ "י  
ה ּת וֹ רה, בּ סוֹ ד וֹ ת ללמוֹ ד ׁש כינה וג לּ וּ י ר וּ חנית  הארה מקבּ לים
אׁש ר  לצּ דּ יקים דּ וקא  ׁש זּ ה  אוֹ ר וֹ ת, בּ ניצ וֹ צי ׁש ם החיד "א זה על וכתב

" בּ הם  ׁש כּ תוּ ב לאלּ וּ  כּ ן  אין  מה בּ הם, מאיר ה ּמ ן  ׁש ט וּ היה  והעם 
כּ לוֹ מר,ולקט וּ  הּמ ן" האיר  לא ולהם ׁש טוּ תם , אחר  אלּ וּ הלכ וּ  וּ מי ,? 

וכוּ ', וּ לד וּ כוֹ  וּ לטחנוֹ  מרחוֹ ק, הּמ ן את לחּפ שׂ  לטרח צריכים ׁש היוּ  הם 
לחם  לוֹ  וקראוּ  הּמ ן  את רצוּ  לא מ דּ וּ ע הצּ דּ יקים וּ באוּ רוּ  עכת "ד.

ל בּ ם,הּק ל וֹ קל  צפוּ נוֹ ת כּ ל ואת  קלקלתם את מג לּ ה  היה  הּמ ן כּ י ? 
לצאת,כּ יצד  טרחוּ  לא  וּ בכלל האהל, ּפ תח ליד ה ּמ ן  בּ א  ׁש לּ צּ דּ יקים ? 

ל ּמ חרת מ יּ ד  בּ סתר , חטא  שח"ו גּ ד וֹ ל יׁש יבה ורא ׁש  אדמ וּ "ר  היה ואם
וּ לח ּפ שׂ  לׁש וֹ טט  נצר והיה אהלוֹ , מ ּפ תח  ּמ אד רח וֹ ק  י וֹ רד  הּמ ן  היה
קלקלתם את  מג לּ ה  היה  כּ י הּמ ן את  רצ וּ  לא  ולכן הרׁש עים , כּ ל כּ מ וֹ 

בּ ר בּ ים.

טלני ל  ע ְִֶַַָטו)

וּ מנהלים כּ מוֹ  יׁש יבוֹ ת וראׁש י ואדמ וֹ רי"ם רבּ נים יׁש  עּת ה כּ ן  
ׁש ּמ א  מּפ חד  הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר לּ י ּמ וּ ד את  רוֹ צים  ׁש לּ א  וּ מל ּמ דים,

איצטלא  לאוֹ תּה  ראוּ יים אינם כּ י  עליהם, ׁש רוֹ קדים,י גּ לה להיוֹ ת  (ויכוֹ ל 

" בּ מירוֹ ן וׁש רים לנוּ וק וֹ פצים מגן  יגן "ּת וֹ רתוֹ   אי כּ י מּפ יהם, יוֹ צא  מה לב שׂ מים ולא 

ּת וֹ רתוֹ  ל וֹ מדים לא אם לא וֹ ת ּה ,)עליהם , ל ּה  וא וֹ י  בּ וּ ׁש ה , לאוֹ תּה  לּה  ואוֹ י 

םלביז הר כא ִַַָ אות  נד 

 ה הבלייב ) למד את מאיר  הר ְְִִֵֶַַַַַ
אׁש ר וּ כנגד  ה ' בּ תוֹ רת הע וֹ סקים חכמים  הּת למידי  הם הב' ה כּ ת 

" אמר  הארץ מן  ולא המים מן  חצוּ בה המיםנפׁש ם ואל 
אוֹ רם ה מים ,ואין  מן  חצוּ בה ׁש נּ פׁש ם גּ ם כּ י  בּ תוֹ רתם" א וֹ ר להם אין 

ּפ סוּ ק: על חז "ל בּ ׁש ם למעלה כּ תבנוּ  זהכּ מוֹ  ה וֹ ׁש יבני בּ מח ׁש כּ ים  
בּ בלי וּ מבארת.ּת למוּ ד א וֹ תם, הּמ אירה  היא הז וֹ הר ספר וחכמת  

גּ ׁש מ יּ ים, חׁש וּ בים  הם  כּ א לּ וּ  בּ מלבּ וּ ׁש ים  בּ ּת למ וּ ד, הנּ אמרים הדּ ברים 
א וֹ ר ", "ותוֹ רה  נאמר  עליהם ׁש אמר וּ א ׁש ר  אוֹ רםוזה  ואין המים  ,ואל 

ואמר : בּ נחמוֹ תיו  הנּ ביא י ׁש עיה נתנבּ א זה בּ דרועל עורים "וה וֹ לכּת י 
ידע וּ  עיי "ש...לא וכוּ ' בּ מסּפ רם, נוֹ דעוּ  הפׁש טית  הּת וֹ רה  כּ י  וג וֹ ', " 

עבדי ונקראי עורי נקראי גלה  רק סקי הע ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָיג )
קיר,וּ בלי כּ עורים מגׁש ים בּ לבד , בּ בלי  בּ ּת למוּ ד  העוֹ סקים כּ י ספק 

ה נּ סּת רים  ה ּת וֹ רה  בּ רזי רוֹ אוֹ ת  עינים להם ואין  הּת וֹ רה , בּ לבוּ ׁש י 
כּ ׁש ר בּ וֹ , והּת ר  אסוּ ר טהוֹ ר  טמא ּפ סקוּ  רצוֹ נם כּ פי  ח נּ ם על לא כּ י 

חןוּ פסוּ ל, ליוֹ דעי כּ נּ וֹ דע  ה ּת וֹ רה  ּפ נימיּ וֹ ת   ֹמּת ו ׁש ּק ראם אלּ א וּ כמוֹ  , 
לעיל , בּ ארנ וּ  האחד אחר, עינין בּ מקוֹ ם ׁש כּ תוּ ב סתימין וזה וכוּ ' 

יט ) מב ּפ רק עב דּ י "(יׁש עיה אם  כּ י עוּ ר למעוּ ט,"מי  היא  הכוונה יאבל  
ק בּ לה מרי אינוּ ן בּ נים , ה נּ קראים  האמת  חכמי אבלכּ נּ "ל וּ לא ּפ וֹ קי  

ס וֹ ד וֹ תיה וּ כפי בּ ס וֹ ד וֹ תיה , הס ּת כלוּ תם  בּ לּת י לב דּ ּה  בּ ּמ ׁש נה  הע וֹ סקים 
הם, בּ ו דּ אי עורים א לּ וּ  ה נּ ה  כּ נּ "ל מ ּת ר ואם אסוּ ר אם הדּ ינים יפסקוּ 

ׁש כּ ת וּ ב עבדוזה נקרא בּ פׁש ט  הע וֹ סק  כּ י עבדּ י", אם כּ י ע וּ ר  "מי  
לאכּ נּ "ל בּ דר ללכת  ׁש יּ זכּ וּ  לבוֹ א לעתיד  י ׁש עיה נתנ בּ א  ועליהם 

האמת חכמת  דּ ר הוּ א  ׁש כּ תוּ בידע וּ  וזה ... מח ׁש א שׂ ים ע וֹ ד  
בּ פ ׁש ט הּמ ס ּפ ר   מח ׁש ׁש ה וּ א  בּ בלי ה ּת למ וּ ד כּ י לא וֹ ר , לפניהם 
דּ א וֹ רייתא רזין מּת וֹ כ וֹ  ויסת כּ לו לאוֹ ר , לפניהם  א שׂ ים הזּ ה, הע וֹ לם 



םלביז הר נזִַַָ כא  אות 

ה ד  ביל ה רה  נתינת ער  ְְִִִִַַַָָיז)

אלפיה וה ּק דוֹ ׁש  יצחק בּ ספרוֹ רבּ י יצחק זי "ע, דּ עּק רכּ תב,שׂ יח 
לס וֹ ד וֹ תיה , היא הּת וֹ רה הבטחּת נתינת  וזוֹ הי ע"כ, 

ע"ה , ה ',הר ׁש בּ "י ס וֹ דוֹ ת  ילמד וּ  קט נּ ים ילדים  גּ ם  לגא וּ לה  ּׁש ּס מ ו 
בּ י וֹ מ וֹ , יוֹ ם דּ בר  הרׁש בּ "י  חזוֹ ן בּ נוֹ  מתק יּ ם  כּ בר להשי"ת  כּ ללוֹ ותוֹ דה  

כּ לוּ ם, רב  הערב  לר בּ ני יעזר  לא דּ בר, י וֹ צאיםׁש ל  י שׂ ראל בּ יד"וּ בני 
הא וּ נקלוּ סרמה וּת רגּ ם גּ לּ י", רׁש בּ "י,בּ רי ׁש  אוֹ תיּ וֹ ת בּ רי"ש גּ לּ י, 

בּ ׁש ם ג"םגּ ימטריּ ה בּ ח יּ י ר בּ ינוּ  כּ דכּ תב הרחמים , למידת הרוֹ מז  
הּפ סוּ ק  על  מד)הּמ קבּ לים כו ּפ רק זאת"(ויּ קרא גּ ם  וז"ל:ואף  וג וֹ ', " 

אף  גּ ם, ללׁש וֹ ן  אף לׁש וֹ ן בּ ין  גּ דוֹ ל  הפרׁש  יׁש  הּק בּ לה מדר כּ י  ודע
ול ׁש וֹ ן הדּ ין , למדּ ת  ירמוֹ ז אף לׁש וֹ ן  כּ י רבּ וּ י , לׁש וֹ ן ׁש ניהם  ּפ י  על

כּ ענין חסדים, גּ מילוּ ת מלּ ׁש וֹ ן  רחמים, למדּ ת ירמוֹ ז  ל ')גּ ם וגם (ׁש ם 
הּק ד וֹ ׁש ים. דּ בריו  עיי"ש וכ וּ ', בּ רחמים, והמיעה בּ ק וֹ לי, ׁש מע

בּ ל וֹ מדינוּ כּ לוֹ מר, ע "ה  הר ׁש בּ "י נׁש מת  את  עלינוּ  ׁש נּ מ ׁש י ידי על  
ּת וֹ רת וֹ , ׁש כּ תב את  לאברהםכּ מ וֹ  רבּ יהחסד גלאנטיבּ ׁש ם אברהם 

מתעּט רזי"ע, הרׁש בּ "י  בּ א הרׁש בּ "י, ּת וֹ רת  ל וֹ מדים אנ וּ  ׁש כּ אׁש ר 
בּ גוון הנּ קראת ויּ וֹ ׁש ב הרחמים מדּ ת את עלינ וּ  נמׁש י זה ידי על  , 

"גּ ם ".

צדּ יקים.וכל לבנים  וז וֹ כה לעד עוֹ מדת זכ וּ תוֹ  הרבּ ים  את המזכּ ה 
הּק דוֹ ׁש  לּמ פעל  והמסיּ עים  העוֹ זרים ׁש ל הר בּ ים  זכוּ ת כּ ח  וּ בגדל
אׁש ר  עד דּ קד ה , ונחת ּת ענוּ ג  רב חלציהם מיּ וֹ צאי לרא וֹ ת יז כּ וּ  הזּ ה,
הּפ סוּ ק  בּ נ וּ  ויקוּ ים טהרה, רוּ ח עלינ וּ  הם  ׁש יּ ערה בּ קרוֹ ב נזכּ ה

כה) לו  ּפ רק  ונז כּ ה (יחזקאל וּ טהרּת ם", טה וֹ רים מים עליכם "וזרקּת י  
מאדנ וּ , וּ בכל נפׁש נ וּ  וּ בכל  כּ חנ וּ  בּ כל  ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר

הּפ רדּ "ס. חלקי בד' ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנ וּ  חלקי כּ ל וללמוֹ ד

םלביז הר כא ִַַָ אות  נו

מל כּ וֹ  מ ּפ ני יבוֹ ׁש וּ  לא  האי חוֹ ׁש ׁש ים, ודם בּ שׂ ר  מ ּפ חד  אם  כּ י  כל ּמ ה,
ּפ ק וּ דה, ליּ וֹ ם יענוּ  מה  וה נּ וֹ רא, ה גּ ד וֹ ל  הדּ ין י וֹ ם  בּ ב וֹ א  ע וֹ לם, כּ יׁש ל 

הּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר מהימנא הרעיא קוֹ ראם  ּכ כּ י  הם, הארץ ׁש מיעּמ י 
הארץ עם נקרא ז וֹ ה "ק  ל וֹ מד "האוֹ ר ׁש לּ א הּק ד וֹ ׁש  הבטיחנוּ  וּ כבר  . 

בּ ז וֹ ה"ק ׁש אמרוּ  מה כּ י זי"ע, ר"ת ה'היהׁש 'המהח יּ ים" ׁש יּ היה 'וּ א  
אחרוֹ ן,מ ׁש ה גּ וֹ אל וה וּ א ראׁש וֹ ן  גּ וֹ אל הוּ א  רבּ ינ וּ  מׁש ה מ ּמ ׁש  כּ י  , 

בּ טלנים ׁש ל עם  לגאוֹ ל ר וֹ צה לא  ה ּת וֹ רה  נוֹ תן  רבּ נוּ  ,וּ מ ׁש ה 

מה ל ת יצא ה הר  ידי על ְְֵֵֵַַַַָטז)

כּ מוֹ וּ כבר  להגּ אל, כּ די נאחז בּ מה ע"ה, רבּ נ וּ  מ ׁש ה לנ וּ  אמר  
רבּ נ וּ  מ ׁש ה לנ וּ  מהימנאׁש הבטיח בּ רעיא  דּ ף בּ ז וֹ ה "ק  נשׂ א (ּפ רׁש ת 

דּ איהוּ קכ "ד:) דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ ז וֹ הר  יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
בּ א ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה דּ אימא  זוֹ הרא מן  ה זּ הר, נּס יוֹ ן,ספר צּ רי לא  לּ ין  

ה זּ הר, ספר האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין וּ בגין
בּ רחמי. גּ לוּ תא מן  בּ יּה  בּ ה וֹ ן,יפקוּ ן  לב)ויתק יּ ים  ינח נּ וּ (דּ ברים בּ דד "ה ' 

נכר אל  עּמ וֹ  עכ"ל.ואין ." 

הּק דוֹ ׁש וע וֹ ד החיּ ים  האוֹ ר  ויחי)כּ תב ל גּ פן(בּ פרׁש ת "אוֹ סרי ה ּפ ס וּ ק  על 
הּת וֹ רה, לּ י ּמ וּ ד על יוֹ רה  זה וג וֹ ', מ יּ ין" עניּ ים  חכלילי  וג וֹ ' עירה,
ׁש ל יינ ּה  בּ נוּ  ׁש יּ היה   וצרי בּ רחמים, ונ גּ אל מה צּ רוֹ ת  ננּ צל  בּ ּה  ׁש רק 

הּפ ס וּ ק : על  בּ ספרי כּ דפר ׁש ּת י  ד ')ּת וֹ רה, הירים בּ ית(ׁש יר אל  "הביאני  
ה ּת וֹ רה , ּפ 'ר'ד'ס  כּ ל ללמוֹ ד רוֹ מז  ׁש יּ ין ּפ רׁש , וׁש ם  וג וֹ ', וּ בר ׁש "יה יּ ין" 

הזּ ה הּפ סוּ ק על ּפ רׁש  וּ ב גּ מרא בּ גמרא ס וֹ ד", גּ ימטריּ ה דּ ף "יין (ׁש בּ ת 

ב ') רׁש "י :פח, לדעת-ל ּמ ימיניםּפ רׁש  וּ טרוּ דים כּ חם, בּ כל עס וּ קים  
ע"כ.ס וֹ דה עּק ר, ׁש היא ימינוֹ  בּ יד הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם , 



םלביז הר נזִַַָ כא  אות 

ה ד  ביל ה רה  נתינת ער  ְְִִִִַַַָָיז)

אלפיה וה ּק דוֹ ׁש  יצחק בּ ספרוֹ רבּ י יצחק זי "ע, דּ עּק רכּ תב,שׂ יח 
לס וֹ ד וֹ תיה , היא הּת וֹ רה הבטחּת נתינת  וזוֹ הי ע"כ, 

ע"ה , ה ',הר ׁש בּ "י ס וֹ דוֹ ת  ילמד וּ  קט נּ ים ילדים  גּ ם  לגא וּ לה  ּׁש ּס מ ו 
בּ י וֹ מ וֹ , יוֹ ם דּ בר  הרׁש בּ "י  חזוֹ ן בּ נוֹ  מתק יּ ם  כּ בר להשי"ת  כּ ללוֹ ותוֹ דה  

כּ לוּ ם, רב  הערב  לר בּ ני יעזר  לא דּ בר, י וֹ צאיםׁש ל  י שׂ ראל בּ יד"וּ בני 
הא וּ נקלוּ סרמה וּת רגּ ם גּ לּ י", רׁש בּ "י,בּ רי ׁש  אוֹ תיּ וֹ ת בּ רי"ש גּ לּ י, 

בּ ׁש ם ג"םגּ ימטריּ ה בּ ח יּ י ר בּ ינוּ  כּ דכּ תב הרחמים , למידת הרוֹ מז  
הּפ סוּ ק  על  מד)הּמ קבּ לים כו ּפ רק זאת"(ויּ קרא גּ ם  וז"ל:ואף  וג וֹ ', " 

אף  גּ ם, ללׁש וֹ ן  אף לׁש וֹ ן בּ ין  גּ דוֹ ל  הפרׁש  יׁש  הּק בּ לה מדר כּ י  ודע
ול ׁש וֹ ן הדּ ין , למדּ ת  ירמוֹ ז אף לׁש וֹ ן  כּ י רבּ וּ י , לׁש וֹ ן ׁש ניהם  ּפ י  על

כּ ענין חסדים, גּ מילוּ ת מלּ ׁש וֹ ן  רחמים, למדּ ת ירמוֹ ז  ל ')גּ ם וגם (ׁש ם 
הּק ד וֹ ׁש ים. דּ בריו  עיי"ש וכ וּ ', בּ רחמים, והמיעה בּ ק וֹ לי, ׁש מע

בּ ל וֹ מדינוּ כּ לוֹ מר, ע "ה  הר ׁש בּ "י נׁש מת  את  עלינוּ  ׁש נּ מ ׁש י ידי על  
ּת וֹ רת וֹ , ׁש כּ תב את  לאברהםכּ מ וֹ  רבּ יהחסד גלאנטיבּ ׁש ם אברהם 

מתעּט רזי"ע, הרׁש בּ "י  בּ א הרׁש בּ "י, ּת וֹ רת  ל וֹ מדים אנ וּ  ׁש כּ אׁש ר 
בּ גוון הנּ קראת ויּ וֹ ׁש ב הרחמים מדּ ת את עלינ וּ  נמׁש י זה ידי על  , 

"גּ ם ".

צדּ יקים.וכל לבנים  וז וֹ כה לעד עוֹ מדת זכ וּ תוֹ  הרבּ ים  את המזכּ ה 
הּק דוֹ ׁש  לּמ פעל  והמסיּ עים  העוֹ זרים ׁש ל הר בּ ים  זכוּ ת כּ ח  וּ בגדל
אׁש ר  עד דּ קד ה , ונחת ּת ענוּ ג  רב חלציהם מיּ וֹ צאי לרא וֹ ת יז כּ וּ  הזּ ה,
הּפ סוּ ק  בּ נ וּ  ויקוּ ים טהרה, רוּ ח עלינ וּ  הם  ׁש יּ ערה בּ קרוֹ ב נזכּ ה

כה) לו  ּפ רק  ונז כּ ה (יחזקאל וּ טהרּת ם", טה וֹ רים מים עליכם "וזרקּת י  
מאדנ וּ , וּ בכל נפׁש נ וּ  וּ בכל  כּ חנ וּ  בּ כל  ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר

הּפ רדּ "ס. חלקי בד' ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנ וּ  חלקי כּ ל וללמוֹ ד

םלביז הר כא ִַַָ אות  נו

מל כּ וֹ  מ ּפ ני יבוֹ ׁש וּ  לא  האי חוֹ ׁש ׁש ים, ודם בּ שׂ ר  מ ּפ חד  אם  כּ י  כל ּמ ה,
ּפ ק וּ דה, ליּ וֹ ם יענוּ  מה  וה נּ וֹ רא, ה גּ ד וֹ ל  הדּ ין י וֹ ם  בּ ב וֹ א  ע וֹ לם, כּ יׁש ל 

הּק דוֹ ׁש , בּ ז וֹ הר מהימנא הרעיא קוֹ ראם  ּכ כּ י  הם, הארץ ׁש מיעּמ י 
הארץ עם נקרא ז וֹ ה "ק  ל וֹ מד "האוֹ ר ׁש לּ א הּק ד וֹ ׁש  הבטיחנוּ  וּ כבר  . 

בּ ז וֹ ה"ק ׁש אמרוּ  מה כּ י זי"ע, ר"ת ה'היהׁש 'המהח יּ ים" ׁש יּ היה 'וּ א  
אחרוֹ ן,מ ׁש ה גּ וֹ אל וה וּ א ראׁש וֹ ן  גּ וֹ אל הוּ א  רבּ ינ וּ  מׁש ה מ ּמ ׁש  כּ י  , 

בּ טלנים ׁש ל עם  לגאוֹ ל ר וֹ צה לא  ה ּת וֹ רה  נוֹ תן  רבּ נוּ  ,וּ מ ׁש ה 

מה ל ת יצא ה הר  ידי על ְְֵֵֵַַַַָטז)

כּ מוֹ וּ כבר  להגּ אל, כּ די נאחז בּ מה ע"ה, רבּ נ וּ  מ ׁש ה לנ וּ  אמר  
רבּ נ וּ  מ ׁש ה לנ וּ  מהימנאׁש הבטיח בּ רעיא  דּ ף בּ ז וֹ ה "ק  נשׂ א (ּפ רׁש ת 

דּ איהוּ קכ "ד:) דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ ז וֹ הר  יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
בּ א ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה דּ אימא  זוֹ הרא מן  ה זּ הר, נּס יוֹ ן,ספר צּ רי לא  לּ ין  

ה זּ הר, ספר האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין וּ בגין
בּ רחמי. גּ לוּ תא מן  בּ יּה  בּ ה וֹ ן,יפקוּ ן  לב)ויתק יּ ים  ינח נּ וּ (דּ ברים בּ דד "ה ' 

נכר אל  עּמ וֹ  עכ"ל.ואין ." 

הּק דוֹ ׁש וע וֹ ד החיּ ים  האוֹ ר  ויחי)כּ תב ל גּ פן(בּ פרׁש ת "אוֹ סרי ה ּפ ס וּ ק  על 
הּת וֹ רה, לּ י ּמ וּ ד על יוֹ רה  זה וג וֹ ', מ יּ ין" עניּ ים  חכלילי  וג וֹ ' עירה,
ׁש ל יינ ּה  בּ נוּ  ׁש יּ היה   וצרי בּ רחמים, ונ גּ אל מה צּ רוֹ ת  ננּ צל  בּ ּה  ׁש רק 

הּפ ס וּ ק : על  בּ ספרי כּ דפר ׁש ּת י  ד ')ּת וֹ רה, הירים בּ ית(ׁש יר אל  "הביאני  
ה ּת וֹ רה , ּפ 'ר'ד'ס  כּ ל ללמוֹ ד רוֹ מז  ׁש יּ ין ּפ רׁש , וׁש ם  וג וֹ ', וּ בר ׁש "יה יּ ין" 

הזּ ה הּפ סוּ ק על ּפ רׁש  וּ ב גּ מרא בּ גמרא ס וֹ ד", גּ ימטריּ ה דּ ף "יין (ׁש בּ ת 

ב ') רׁש "י :פח, לדעת-ל ּמ ימיניםּפ רׁש  וּ טרוּ דים כּ חם, בּ כל עס וּ קים  
ע"כ.ס וֹ דה עּק ר, ׁש היא ימינוֹ  בּ יד הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם , 



םלביז הר נטִַַָ כא  אות 

בּ זּ ה  ל ּמ וּ ד וֹ  הּק דוֹ ׁש רב ׁש אינ וֹ [כא]ר ליּה  אכּפ ת  מה כּ י  מבין , ׁש אינוֹ  אף 
הּמ אוֹ ר  מנ וֹ רת וספר  יעקב עין  ילמד וגם סגלּ ה. היא הכי  אפלּ וּ  מבין 
רבּ וֹ תינ וּ  וּ מדר ׁש י  "ּת נ ללּמ וּ ד הּק צוּ בין ׁש עוּ רין מלּ בד יראים . וספרי 
השׂ כּ ל  מוּ סר  בּ ת וֹ כחת  הזּ הר וּ בספר  יעקב עין  כּ מוֹ  לברכה זכרוֹ נם

הרא ׁש ית [כב]ׁש בּ וֹ  כּ ספר האמת חכמת ּפ י על המיחדים הּמ וּ סר וּ בספרי  , 
גּ וּ ונא. וּ כהאי והל "ה הזּ הרחכמה ספר לּמ וּ ד זמן  עם[כג]וּ ב ׁש בּ ת  

מקדּ ׁש  וספר  בּ הרמ "ז הּק בּ לה בּ ספרי  מעט  בּ ע יּ וּ ן וּ בא וּ רים ּפ רוּ ׁש ים
לׁש וֹ נ וֹ .מל כּ אן עד צ דּ יק ... זכר מלּ אדי  זלמן ׁש ניאוֹ ר ר בּ י  ה זּ קן אדמ וֹ "ר (ּת ׁש וּ בת 

תשס"ה) ׁש נת - הבּ א הע וֹ לם לחיּ י  לברכה

הע כא . נראה  :'וכ דה הר  דל ְְְִִֶַַַַַַָֹֹרב
נ י  טע ה א סג ה " היא הכי אפ"  לה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻתב 
 ואינ המד על  רק ולא הר  הד עצ ְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹעל
סג ה  אריכ ת פרי מבאר  כבר  .ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמבי
"לידה " זה וע ה הר. ספר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻמיחדת
האריז "ל  רי    תב "היר" ספר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמערכת
על  יתר  סגה   י ה ה ל ד וקא י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ"ונראה 
עז  מגל עד  וע מקרא". ותלמ ד  מ נה  ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹלד

תל"ח ) אריכ ת .(עד ֲִַַ

:כב. הל מסר ת כחת ההר ְְְֵֵֶֶַַַַַַֹבספר
ספר האמת חכמת  י על  המיחדי מסר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻבספרי 
פני   ימ ונא כהאי וה ל"ה חכמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָראית
  מ ההר ספר ילמד עסק  על   ינר תב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזה 
 י מחק ה א  א אבל  ,מבי אינ ואפ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻסגה 
וחלק  , הלה  לחלק הר ה סר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹחלק
לברכה נזכר חכמינ אדת מ ה א ְְְֲִִֵַַָָָָָָה סר

ה ל. מ סר מה ללמד די ללמד ריְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

גיכג. ע ההר: ספר ל ד זמ :(ס .)ב ת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹ
אדא ספרא מע יני  לקי ורי חני ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָר '
ל  פר תב, עמדי יעקב ר' בה ה ת  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹא,
הי ולא ק לה. ריק  אנ האמת  וחכמי  יח  ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹע

,' וכ והלכת דיני אא החל ימ ת  ניְְְְֲִִִִֶַַַָָֹמע
והי ' וכ והלכ ת  דיני סקיע הי לא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹב ת
מני  ה ב כת אדה דברי  ת ניְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע
 להבי לה יל  מסעת   ה קדת  ת, ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹֻענג

.' וכ היא  יקד קד העלמה ְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹחכמה

מעט ע ריבא  י ר ע ההר ספר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַֹלד
ל ד נ ר הזיר  א זה פני  ימ ע 'ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכ
 אד מיירי   ונראה  לעיל. תב  כמ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָזה 

 ברי להבי מסל  אינד לל   ואינ ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
מיחדת סגה    תב ולכ ק לה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻספרי
  אי מה  ,מבי  אינ  א ה הר  ספר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹקריאת
ל  זה וחב .ע ללמד סל מי מיירי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהכא

רה  למד הלכ ת נזר  ה לה א'ל ד (רק  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ד') סימנפ ל האמת  חכמי אמר "וע ד :פס ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָ
."'וכ וסדת ' וכ פרד"ס לעסק נ לת ְְְְְְְֲִִֵַַָָֹצריכה 

  רה למ ד בהלכ ת ע צרי ְְְְְִִִִִַָָָָולכארה
וקלה , אדה  לל ד  דק ההלכ ת ל ד  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמ מע
הלכה . ללמד מר לא עדי מי מיירי  הלא ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹוכא
ל ד לגי לעיל  תבנ  מ למר צרי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָונראה
,ד ק ההלכה ד  ינ ר תב מה  ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאדה ,
רי ואי אבל  הלכה , יהיה  זמ רב  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהינ

קלה ... זמ מקצת ְְְְֲִַַַָָָֹלעסק

םלביז הר כא ִַַָ אות  נח 

על הריח ) ד ל רב  יהיה  דל עסק ְִִֵֶֶַַַַָֹֹ

לּמ וּ דוֹ וז "ל: רב יהיה גּ דוֹ ל  עסק בּ על ׁש הוּ א מי זי"ע: ה זּ קן האדמ וֹ ר
הכי אפלּ וּ  מבין ׁש אינוֹ  ליּה  אכּפ ת מה  כּ י מבין , ׁש אינ וֹ  אף בּ זּ הר

סגלּ ה. תקעא)הוּ א  דּ ף 1 הּק צרים הזּ קן האדמוֹ ר  (מאמרי 

הזּ קןוּ כמוֹ  אדמוֹ ר מּפ י בּ פר וּ ׁש  הּת ניא)ׁש מענ וּ  ׁש יּ ׁש בּ ליאזני ,(בּ על  
הזּ הר דּ ברי קריאת  מ וֹ עיל  וּ לזה וכ וּ ', ה ּמ ח טמט וּ ם  בּ חינת

קאמר. מאי  ידע  דּ לא אף  ׁש מ וֹ תהּק דוֹ ׁש  מהוֹ מיל, להרי"א  אריאל , (חנה 

סד) עּמ וּ ד

גל ל לב א צרי יהיה ְְְִִִֶָָיט)

כּ פיועוֹ ד בּ פרדּ ס לעסק לת ּק וּ נ ּה  צריכה  נפׁש  ׁש כּ ל האמת חכמי  אמרוּ  
ולידע להיג  יכוֹ לה היא ולידעמה להיג  ׁש יּ כוֹ ל מי  וכל 

עד בּ גל גּ וּ ל לבוֹ א  צרי מעט  אלּ א וידע  ה יג ולא ונתעצּ ל  הר בּ ה 
לה יג לנ ׁש מת וֹ  אפ ׁש ר מה כּ ל וידע  והןׁש יּ יג הּת וֹ רה מידיעת 

וּ דרׁש וֹ ת בּ רמזים הן  ההלכ וֹ ת נּ ׁש מתוֹ וס וֹ דוֹ תבּ פ ׁש טי  מה כּ ל  כּ י 
אפׁש ר  ואי ׁש למוּ תּה  ּת ּק וּ ן  זהוּ  הּת וֹ רה מידיעת ולידע להיג  יכוֹ לה
חוֹ בה  א ׁש ר בּ מקוֹ רּה  הם את החיּ ים בּ צרוֹ ר וּ לה ׁש ּת לּ ם להתּת ּק ן לּה 
ותלמוּ דוֹ  לכאן ׁש בּ א  מי אׁש רי חכמים אמרוּ  ולכן ז וֹ  ידיעה בּ ל ּת י מם 

הזּ ה . לעוֹ לם בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א  יצטר ׁש לּ א כּ די  הלכוֹ תבּ יד וֹ  הרב  ּער ו (ׁש לחן 

ד ') סימן  א' ּפ רק  ּת וֹ רה ּת למוּ ד

א  ד ה הר  ד ל רב יהיה דל  עסק על  ה א מי ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹכ )
מבי אינִֵֵֶ

יהיה וּ בנ דּ וֹ ן גּ ד וֹ ל עסק בּ על ׁש הוּ א מי האפן : בּ זה  יהיה הלּ ּמ וּ ד ׁש אר 



םלביז הר נטִַַָ כא  אות 

בּ זּ ה  ל ּמ וּ ד וֹ  הּק דוֹ ׁש רב ׁש אינ וֹ [כא]ר ליּה  אכּפ ת  מה כּ י  מבין , ׁש אינוֹ  אף 
הּמ אוֹ ר  מנ וֹ רת וספר  יעקב עין  ילמד וגם סגלּ ה. היא הכי  אפלּ וּ  מבין 
רבּ וֹ תינ וּ  וּ מדר ׁש י  "ּת נ ללּמ וּ ד הּק צוּ בין ׁש עוּ רין מלּ בד יראים . וספרי 
השׂ כּ ל  מוּ סר  בּ ת וֹ כחת  הזּ הר וּ בספר  יעקב עין  כּ מוֹ  לברכה זכרוֹ נם

הרא ׁש ית [כב]ׁש בּ וֹ  כּ ספר האמת חכמת ּפ י על המיחדים הּמ וּ סר וּ בספרי  , 
גּ וּ ונא. וּ כהאי והל "ה הזּ הרחכמה ספר לּמ וּ ד זמן  עם[כג]וּ ב ׁש בּ ת  

מקדּ ׁש  וספר  בּ הרמ "ז הּק בּ לה בּ ספרי  מעט  בּ ע יּ וּ ן וּ בא וּ רים ּפ רוּ ׁש ים
לׁש וֹ נ וֹ .מל כּ אן עד צ דּ יק ... זכר מלּ אדי  זלמן ׁש ניאוֹ ר ר בּ י  ה זּ קן אדמ וֹ "ר (ּת ׁש וּ בת 

תשס"ה) ׁש נת - הבּ א הע וֹ לם לחיּ י  לברכה

הע כא . נראה  :'וכ דה הר  דל ְְְִִֶַַַַַַָֹֹרב
נ י  טע ה א סג ה " היא הכי אפ"  לה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻתב 
 ואינ המד על  רק ולא הר  הד עצ ְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹעל
סג ה  אריכ ת פרי מבאר  כבר  .ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמבי
"לידה " זה וע ה הר. ספר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻמיחדת
האריז "ל  רי    תב "היר" ספר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמערכת
על  יתר  סגה   י ה ה ל ד וקא י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ"ונראה 
עז  מגל עד  וע מקרא". ותלמ ד  מ נה  ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹלד

תל"ח ) אריכ ת .(עד ֲִַַ

:כב. הל מסר ת כחת ההר ְְְֵֵֶֶַַַַַַֹבספר
ספר האמת חכמת  י על  המיחדי מסר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻבספרי 
פני   ימ ונא כהאי וה ל"ה חכמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָראית
  מ ההר ספר ילמד עסק  על   ינר תב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזה 
 י מחק ה א  א אבל  ,מבי אינ ואפ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻסגה 
וחלק  , הלה  לחלק הר ה סר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹחלק
לברכה נזכר חכמינ אדת מ ה א ְְְֲִִֵַַָָָָָָה סר

ה ל. מ סר מה ללמד די ללמד ריְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

גיכג. ע ההר: ספר ל ד זמ :(ס .)ב ת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹ
אדא ספרא מע יני  לקי ורי חני ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָר '
ל  פר תב, עמדי יעקב ר' בה ה ת  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹא,
הי ולא ק לה. ריק  אנ האמת  וחכמי  יח  ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹע

,' וכ והלכת דיני אא החל ימ ת  ניְְְְֲִִִִֶַַַָָֹמע
והי ' וכ והלכ ת  דיני סקיע הי לא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹב ת
מני  ה ב כת אדה דברי  ת ניְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמע
 להבי לה יל  מסעת   ה קדת  ת, ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹֻענג

.' וכ היא  יקד קד העלמה ְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹחכמה

מעט ע ריבא  י ר ע ההר ספר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַֹלד
ל ד נ ר הזיר  א זה פני  ימ ע 'ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכ
 אד מיירי   ונראה  לעיל. תב  כמ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָזה 

 ברי להבי מסל  אינד לל   ואינ ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
מיחדת סגה    תב ולכ ק לה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻספרי
  אי מה  ,מבי  אינ  א ה הר  ספר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹקריאת
ל  זה וחב .ע ללמד סל מי מיירי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻהכא

רה  למד הלכ ת נזר  ה לה א'ל ד (רק  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ד') סימנפ ל האמת  חכמי אמר "וע ד :פס ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָ
."'וכ וסדת ' וכ פרד"ס לעסק נ לת ְְְְְְְֲִִֵַַָָֹצריכה 

  רה למ ד בהלכ ת ע צרי ְְְְְִִִִִַָָָָולכארה
וקלה , אדה  לל ד  דק ההלכ ת ל ד  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמ מע
הלכה . ללמד מר לא עדי מי מיירי  הלא ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹוכא
ל ד לגי לעיל  תבנ  מ למר צרי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָונראה
,ד ק ההלכה ד  ינ ר תב מה  ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאדה ,
רי ואי אבל  הלכה , יהיה  זמ רב  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהינ

קלה ... זמ מקצת ְְְְֲִַַַָָָֹלעסק

םלביז הר כא ִַַָ אות  נח 

על הריח ) ד ל רב  יהיה  דל עסק ְִִֵֶֶַַַַָֹֹ

לּמ וּ דוֹ וז "ל: רב יהיה גּ דוֹ ל  עסק בּ על ׁש הוּ א מי זי"ע: ה זּ קן האדמ וֹ ר
הכי אפלּ וּ  מבין ׁש אינוֹ  ליּה  אכּפ ת מה  כּ י מבין , ׁש אינ וֹ  אף בּ זּ הר

סגלּ ה. תקעא)הוּ א  דּ ף 1 הּק צרים הזּ קן האדמוֹ ר  (מאמרי 

הזּ קןוּ כמוֹ  אדמוֹ ר מּפ י בּ פר וּ ׁש  הּת ניא)ׁש מענ וּ  ׁש יּ ׁש בּ ליאזני ,(בּ על  
הזּ הר דּ ברי קריאת  מ וֹ עיל  וּ לזה וכ וּ ', ה ּמ ח טמט וּ ם  בּ חינת

קאמר. מאי  ידע  דּ לא אף  ׁש מ וֹ תהּק דוֹ ׁש  מהוֹ מיל, להרי"א  אריאל , (חנה 

סד) עּמ וּ ד

גל ל לב א צרי יהיה ְְְִִִֶָָיט)

כּ פיועוֹ ד בּ פרדּ ס לעסק לת ּק וּ נ ּה  צריכה  נפׁש  ׁש כּ ל האמת חכמי  אמרוּ  
ולידע להיג  יכוֹ לה היא ולידעמה להיג  ׁש יּ כוֹ ל מי  וכל 

עד בּ גל גּ וּ ל לבוֹ א  צרי מעט  אלּ א וידע  ה יג ולא ונתעצּ ל  הר בּ ה 
לה יג לנ ׁש מת וֹ  אפ ׁש ר מה כּ ל וידע  והןׁש יּ יג הּת וֹ רה מידיעת 

וּ דרׁש וֹ ת בּ רמזים הן  ההלכ וֹ ת נּ ׁש מתוֹ וס וֹ דוֹ תבּ פ ׁש טי  מה כּ ל  כּ י 
אפׁש ר  ואי ׁש למוּ תּה  ּת ּק וּ ן  זהוּ  הּת וֹ רה מידיעת ולידע להיג  יכוֹ לה
חוֹ בה  א ׁש ר בּ מקוֹ רּה  הם את החיּ ים בּ צרוֹ ר וּ לה ׁש ּת לּ ם להתּת ּק ן לּה 
ותלמוּ דוֹ  לכאן ׁש בּ א  מי אׁש רי חכמים אמרוּ  ולכן ז וֹ  ידיעה בּ ל ּת י מם 

הזּ ה . לעוֹ לם בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א  יצטר ׁש לּ א כּ די  הלכוֹ תבּ יד וֹ  הרב  ּער ו (ׁש לחן 

ד ') סימן  א' ּפ רק  ּת וֹ רה ּת למוּ ד

א  ד ה הר  ד ל רב יהיה דל  עסק על  ה א מי ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹכ )
מבי אינִֵֵֶ

יהיה וּ בנ דּ וֹ ן גּ ד וֹ ל עסק בּ על ׁש הוּ א מי האפן : בּ זה  יהיה הלּ ּמ וּ ד ׁש אר 



םלביז הר סאִַַָ כא  אות 

בעזרת יקרים אחים ומיד תיכף אותו, להביא יכולים  ביחד כולנו !
מיליוני להרבות  עלינו ב. ישראל. ואהבת באחדות א . השם.

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל  ולזכות ג . תורה. שעות

המשיח בכמה  את  נביא !!!דקות

ונורא רבותי גדול השם קידוש  ב"ה  כאן לנו  מתאספים יש כולם !
שמים  כבוד  הרבות  ספרי!!!למען יחלק אחד  כל כאשר

ולכל  ולחברים, למשפחה מ"ח, ותיקון  מ"ג תיקון  זוהר, תיקוני 
לומדי ישראל עם  לכל  נגיע כך משפחותיהם, בני עם וביחד העיר,
כי חיסרון לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן  עתה הקדוש, זוהר
וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי  זכויותינו  את מכפיל 
ובכוח  בזכות  רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב
להינצל  היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה , התורה 

ומגוג גוג  הקדוש[כד]ממלחמת הזוהר  ולימוד הסוד תורת ללמוד  היא ,
המשיח. מגיע ומיד ותיכף בראשונה,

חלקים,ב"ה 70 ל מחולק מיוחדת  במהדורה הקדוש  זוהר היום שיש
[לבתי בחינם, איש לשבעים  לחלוקה הקודש, ללשון  תרגום  עם

הקדושכד . בזוהר  מתאחדי בגימטריאישראל
כמני 1679.ימי שבעה תשבו ה'בסוכות וענ"]

על  חופפת  הקדושה  שהשכינה ,"יומ עליה
 עיי] נשק",  ביו לראשי  ל "סכותה   וזוכי ישראל,
דורש היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי
את עזרי" "אבי בעל מר כלה לירחי בפתיחה
התאחדות ובזכות ,[האטו סכנת  על  הזה , הפסוק
ממלחמת נינצל  הקדוש , הזוהר בלימוד ישראל  ע
בסוכות עלינו  צוותה  שהתורה  כמו ועוד , ומגוג, גוג 
הזוהר את ללמוד חייבי  כ ,ימי שבעת תשבו

הפסק]. בלי השבוע  כל הקדוש 
סה: מהימנ תא צילא  דוה ההר  תב ל ד ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֻ

 יתה(' ח ק "מ  סתה(רק  יעתי עז 'אדני "ה  ְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ביר למי נק". יו עח )לראי   אמר:(יבמת ְְְְְִִִֶַָָָֹֹ

וכתב וג. ל  נ קו זה נ ק" יו" אחר  ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹבר
ינה , בחינת הה ל   דהסכ ליק ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻֻה
בצלא ניה על החופפת  א ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה קראת 
בחינת דו  דוה הזר   מו  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹמהימנ תא,
 מג מס מהימנתא, וצילא לסכ נחב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָינה ,

מגוג.י  וג מלחמת מיל  נק  ת)וערב .(י ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

םלביז הר כא ִַַָ אות  ס

ז וֹ ,כּ ל יתרה  וּ מעלה  יתרוֹ ן  בּ הם י ׁש  הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת צר וּ פי 
וּ מבין י וֹ דע  ׁש אינ וֹ  אף  אוֹ ת יּ וֹ ת  בּ צרוּ פי  האדם  נפ ׁש  ׁש בּ דבק וּ ת 

ה כל בּ עין  בּ הםהענין וּ מדבּ ר  ׁש הוֹ גה דּ לאו רק הרהוּ ר (לאּפ וֹ קי 

דּ מי) ה נּ פ ׁש כּ דבּ וּ ר היתה ׁש לּ א למק וֹ ם  הנּ פ ׁש  את  מעלים הם  הרי 
ׁש ר ׁש ּה , מ צּ ד  ׁש ם הגּ בּ ה מ גּ עת היא הּת וֹ רה  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש רׁש  כּ י 

הנּ פ ׁש . מר ׁש  הּמ תחיל למעלה  דּ בּ וּ ר בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּת ניא , לבעל  אוֹ ר (ּת וֹ רה 

לה') אׁש ירה

יכינ ה א רי קד א מיחדי זהר  לד ידי על  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָכא)

להב ע ּת ה חוֹ צבים  דּ ברים כּ אן  להז כּ יר מה בּ אתי זה בּ ענין  אׁש  וֹ ת 
אניס  לא  רז כּ ל אׁש ר הּמ פרסם הצּ דּ יק הגּ ד וֹ ל הגּ א וֹ ן  הרב ׁש כּ תב
וז "ל  לאברהם, חסד היּ קר בּ ספרוֹ  זצ"ל אז וּ לאי אברהם מה"ר  ליּה 

כ"ד. נהר הראׁש וֹ ן בּ מעין

להיוֹ ת ודע לזה, היה ה זּ וֹ הר בּ ח בּ וּ ר ע"ה הרׁש בּ "י כּ וּ נות עּק ר  כּ י  
רצה  ל ּה , עוֹ זר וּ באין  ּת וֹ מ בּ אין ׁש פע בּ אפס הלּ א וּ מי ׁש א וֹ ר
הזּ וֹ הר  חבּ וּ ר  ע"י מוּ עט יחוּ ד  בּ בעל ּה  ליחדּה  סמ לּה  לעשׂ וֹ ת
ליחוּ ד  גּ וֹ רם ׁש זּ ה  הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים  וחבריו הוּ א ׁש היה בּ מה 

או "ר, בּ גימטר יּ א  ר"ז הוּ א  ׁש ּס וֹ ד  ה ּס וֹ ד, ע"י  וּ ׁש כינ ּת יּה  קב"ה

קדושמורי  קהל בגלותא ורבותי  שכינתא תהא מתי  עד לא ! היאך ?
שבשמים  אבינו על ?נחוס

השם מלך  לבוא, רוצה  הוא אלינו , ומתחנן ביסורים מתגולל  המשיח 
בנו רק תלוי זה וכל  לגאלנו , רוצה  !!!יתברך

עצה העצה ומה  לנו נתנו  זיע"א והרשב"י הנביא אליהו  רבינו משה ?
נזכה  וכיצד  הגאולה, לקירוב  לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף שיבוא



םלביז הר סאִַַָ כא  אות 

בעזרת יקרים אחים ומיד תיכף אותו, להביא יכולים  ביחד כולנו !
מיליוני להרבות  עלינו ב. ישראל. ואהבת באחדות א . השם.

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל  ולזכות ג . תורה. שעות

המשיח בכמה  את  נביא !!!דקות

ונורא רבותי גדול השם קידוש  ב"ה  כאן לנו  מתאספים יש כולם !
שמים  כבוד  הרבות  ספרי!!!למען יחלק אחד  כל כאשר

ולכל  ולחברים, למשפחה מ"ח, ותיקון  מ"ג תיקון  זוהר, תיקוני 
לומדי ישראל עם  לכל  נגיע כך משפחותיהם, בני עם וביחד העיר,
כי חיסרון לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן  עתה הקדוש, זוהר
וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי  זכויותינו  את מכפיל 
ובכוח  בזכות  רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב
להינצל  היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה , התורה 

ומגוג גוג  הקדוש[כד]ממלחמת הזוהר  ולימוד הסוד תורת ללמוד  היא ,
המשיח. מגיע ומיד ותיכף בראשונה,

חלקים,ב"ה 70 ל מחולק מיוחדת  במהדורה הקדוש  זוהר היום שיש
[לבתי בחינם, איש לשבעים  לחלוקה הקודש, ללשון  תרגום  עם

הקדושכד . בזוהר  מתאחדי בגימטריאישראל
כמני 1679.ימי שבעה תשבו ה'בסוכות וענ"]

על  חופפת  הקדושה  שהשכינה ,"יומ עליה
 עיי] נשק",  ביו לראשי  ל "סכותה   וזוכי ישראל,
דורש היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי
את עזרי" "אבי בעל מר כלה לירחי בפתיחה
התאחדות ובזכות ,[האטו סכנת  על  הזה , הפסוק
ממלחמת נינצל  הקדוש , הזוהר בלימוד ישראל  ע
בסוכות עלינו  צוותה  שהתורה  כמו ועוד , ומגוג, גוג 
הזוהר את ללמוד חייבי  כ ,ימי שבעת תשבו

הפסק]. בלי השבוע  כל הקדוש 
סה: מהימנ תא צילא  דוה ההר  תב ל ד ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֻ

 יתה(' ח ק "מ  סתה(רק  יעתי עז 'אדני "ה  ְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ
ביר למי נק". יו עח )לראי   אמר:(יבמת ְְְְְִִִֶַָָָֹֹ

וכתב וג. ל  נ קו זה נ ק" יו" אחר  ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹבר
ינה , בחינת הה ל   דהסכ ליק ְְְִִִִֶַַַַַָָָֻֻה
בצלא ניה על החופפת  א ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה קראת 
בחינת דו  דוה הזר   מו  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹמהימנ תא,
 מג מס מהימנתא, וצילא לסכ נחב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָינה ,

מגוג.י  וג מלחמת מיל  נק  ת)וערב .(י ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

םלביז הר כא ִַַָ אות  ס

ז וֹ ,כּ ל יתרה  וּ מעלה  יתרוֹ ן  בּ הם י ׁש  הּת וֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת צר וּ פי 
וּ מבין י וֹ דע  ׁש אינ וֹ  אף  אוֹ ת יּ וֹ ת  בּ צרוּ פי  האדם  נפ ׁש  ׁש בּ דבק וּ ת 

ה כל בּ עין  בּ הםהענין וּ מדבּ ר  ׁש הוֹ גה דּ לאו רק הרהוּ ר (לאּפ וֹ קי 

דּ מי) ה נּ פ ׁש כּ דבּ וּ ר היתה ׁש לּ א למק וֹ ם  הנּ פ ׁש  את  מעלים הם  הרי 
ׁש ר ׁש ּה , מ צּ ד  ׁש ם הגּ בּ ה מ גּ עת היא הּת וֹ רה  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש רׁש  כּ י 

הנּ פ ׁש . מר ׁש  הּמ תחיל למעלה  דּ בּ וּ ר בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּת ניא , לבעל  אוֹ ר (ּת וֹ רה 

לה') אׁש ירה

יכינ ה א רי קד א מיחדי זהר  לד ידי על  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָכא)

להב ע ּת ה חוֹ צבים  דּ ברים כּ אן  להז כּ יר מה בּ אתי זה בּ ענין  אׁש  וֹ ת 
אניס  לא  רז כּ ל אׁש ר הּמ פרסם הצּ דּ יק הגּ ד וֹ ל הגּ א וֹ ן  הרב ׁש כּ תב
וז "ל  לאברהם, חסד היּ קר בּ ספרוֹ  זצ"ל אז וּ לאי אברהם מה"ר  ליּה 

כ"ד. נהר הראׁש וֹ ן בּ מעין

להיוֹ ת ודע לזה, היה ה זּ וֹ הר בּ ח בּ וּ ר ע"ה הרׁש בּ "י כּ וּ נות עּק ר  כּ י  
רצה  ל ּה , עוֹ זר וּ באין  ּת וֹ מ בּ אין ׁש פע בּ אפס הלּ א וּ מי ׁש א וֹ ר
הזּ וֹ הר  חבּ וּ ר  ע"י מוּ עט יחוּ ד  בּ בעל ּה  ליחדּה  סמ לּה  לעשׂ וֹ ת
ליחוּ ד  גּ וֹ רם ׁש זּ ה  הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים  וחבריו הוּ א ׁש היה בּ מה 

או "ר, בּ גימטר יּ א  ר"ז הוּ א  ׁש ּס וֹ ד  ה ּס וֹ ד, ע"י  וּ ׁש כינ ּת יּה  קב"ה

קדושמורי  קהל בגלותא ורבותי  שכינתא תהא מתי  עד לא ! היאך ?
שבשמים  אבינו על ?נחוס

השם מלך  לבוא, רוצה  הוא אלינו , ומתחנן ביסורים מתגולל  המשיח 
בנו רק תלוי זה וכל  לגאלנו , רוצה  !!!יתברך

עצה העצה ומה  לנו נתנו  זיע"א והרשב"י הנביא אליהו  רבינו משה ?
נזכה  וכיצד  הגאולה, לקירוב  לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף שיבוא



םלביז הר סג ִַַָ כא  אות 

זה ומנין כל  להם למהבא ועוד  בשם? נקראו  הספרדים גדולי  כל 
נק חכם אחרים במקומות ואילו  רבי, בשם רק בא ראו  זה כל ?

הקדוש הזוהר  בלימוד הקדושים !!מדבקותם  בספרים וכתוב שרק!
חכם בשם  נקרא  הסוד  תורת  שלומד גדולי,[כו ]מי כל  ובאמת

אמונה  להחדיר זכו זה ובזכות  הסוד, בתורת גם גדולים  היו  הספרדים
הכח  שזה  העם, להמון  גם יתברך, השם  ואהבת שמים יראת  פשוטה
שיעורים  ולומדים אבותיהם, בדרכי דבקים וכולם הקדוש. הזוהר של
כמה  שסיימו  העם  לפשוטי  וראינו  הקדוש, זוהר וברבים ביחיד

הזה הכנסת  בבית אבל  מדרשות], בתי מאות 500
עליו . לשלוט יכלו  לא דיברו שלא

,כו. חה  ה רה , ל  הס ר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהחה 
הל  והסר, הגלה  חלק , ה רה ל :ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענ
חפ אינ ה סר חלק  וה חה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחדת 
האחדת מ חלק החה  י , ונענ  חה ,ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ברי  על ה לעיג  מ ל . חה  אְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
לה כינה , להיע ז חכמה סקיהע ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָחכמי
י  זאת, ילי  חכמ ל ה נה ספר תב מְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,למד רק  חכ נקרא לא  הרה  ל  ְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻה מד
זא"ת ה קראת למ ה להיע די ה מד  א ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹי
נער הא הינ ילה , הער  תב וזה  .'ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָוכ
ה קרא ה גלה חלק  ה רה לבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועסק

ה רה, א"ר  חפ ואינ דע, א "רלילה י ְְְִֵֵַַַַָָָָ
ה וסד תיה, הרה רזי הינ ר "ז, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָימטרה

,י קרא ה רת מהחינת זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
, נפ מתח ב  האחד ת את  חה אמה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻ

ה רה, הסר חלק    חפ א   איְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
א י נאמר זה על ,יגלה ל אפר  ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָאי 

,יהאל יר  כמ ,חפצ ה כא תרת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ
 מ חלק הפס י רה, זה חלק   ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהיג 

 פס א יסכ '.האחד ת יעקב (לדת ְְְֲִֵֵַַָֹֻ

רת י תנת  ספר תב   וכ .יקד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹר ת

( יקד. ְִ

בתהילי מ "ג)כתוב  ק"ז וי מר(פרק  חכ ְְִִָָָ"מי
ה'" חסדי ננוית בבחינתאה מ "י לרמז יש  ְְְְִֵֵֶַ

זוהר , בתיקוני  כמבואר  בינה , שערי חמישי
בבחינת הזוהר לימוד – מ "י בתורת  שהעוסק

,חכ הנקרא הוא – אל"הבינה ראשי וישמר
יזכהה'מרותא'ימודל'תיבות: הוא זוהר,

יבוננהו "מלשוויתבוננו ל  שביאר"יסובבנהו כמו
:התרגו" עיניהו כבבת  שמירה ,"נטרינו מלשו
ה' ויזכהחסדי העי כבבת  ישמרוהו  ה' שחסדי

דלא עינא ההוא פקיחא עינא תמיד עליו שיהא
שומר יש ולא ינו לא "הנה  כנאמר  נאי

ע"ב)ישראל " קכ"ט  רבא באידרא  עינ י (כדאיתא .ֵ
לית ,עייני מאר ניי מ חורא, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרי א
מאי  עינא. על ביני ולית עינא. על ְְְִִֵֵֵַַָָָָסתא
מר  יי ולא   ינ לא ה ה  דכתיב  ְְִִֵֵַָָָֹֹטעמא.

לעיא. יראל  קכ "א)יראל . יב (תהלי כ ְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
 עיני לב)אר ותאנא,(ירמיה קחת. לכתיב  ְְְֲִֵֶֶָָָ

ולית  עינא, על סתא לית ברחמי, דאתי ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָמה
עא לא חוורא , ריא  ל עינא. על  ביניְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

נטיר)מידי . .(ס "א  ְִִִ

םלביז הר כא ִַַָ אות  סב

תורה] ותלמוד  ישיבות להתחילמדרשים, תיכף  יכול אחד כל וכך 
הקדוש, זוהר ולהבין  מלך:ללמוד הכסא בעל אמר זה יביןשעל  אם

מבני להיות יזכה  ובזה  תמימה , שנה ללימוד  לו  עולה  אחד מאמר
במלכות . ראשונה  היושבים עליה ,

צדקנ מיח  ני לקל  ניהרא יהי יפרה יב א , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיח

אצל ב "ה  גם מאוד חזק נכנס הקדוש הזוהר לימוד שענין
צריך  יהודי שכל  כזה ממושג ידעו  לא שפשוט האשכנזים,
ונסתרים, למקובלים רק ענין  שזה וחשבו  הקדוש, זוהר ללמוד 
ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט  ועכשיו
ורוצים  הקדוש, זוהר  בבית להם שאין  מופלגים , אברכים גם ובתוכם 
ללמוד  ושוב ולסיים, וללמוד ביתם  אל  הזה הבושם להכניס לזכות 

הקדוש. בזוהר

מרןוכאן כ "ק להבחל"ח  ממחותני  ששמעתי  מה  לספר כדאי
הש "ס, מפעל [מייסד זצללה"ה , מקלויזנבורג  האדמו "ר 
יהיו הספרדים יבוא , שכשמשיח פעמים  כמה שאמר ושו"ע],
אמונה  להם  שיש בגלל  צדקנו, משיח פני לקבל הראשונים
שגדלה  וידוע פשוטה, לאמונה זכו  מה מפני ובאמת  פשוטה.

חבקוק הנביא דברי  את  כפשוטו  ומקיימים ותמימותם (פרק אמונתם

כ ') משיחים ב' ואין הארץ", כּ ל מּפ ניו הס קדׁש וֹ  בּ היכל [כה ]"וה' 
הכנסת. בבית כלל

דברי כה. לומר שאפילו  הקדוש, האר"י דברי  ידוע
מתו שמא הכנסת, בבית יאמר לא לחבירו, מוסר

.חולי דברי  לדבר יגרר  כ
 הספרדי זכו מה  מפני אמת" "השפת  אמר  וכבר

המלחמה בזמ בה ליגע הגויי יכלו  ולא
הכנסת . בית קדושת על ששומרי מפני העולמית 
נחרב  ולא ששרד בבלגיה המדרש  בית שיש וידוע
שרפו  שה הג] חולי שיחת ש שחו  שלא מפני



םלביז הר סג ִַַָ כא  אות 

זה ומנין כל  להם למהבא ועוד  בשם? נקראו  הספרדים גדולי  כל 
נק חכם אחרים במקומות ואילו  רבי, בשם רק בא ראו  זה כל ?

הקדוש הזוהר  בלימוד הקדושים !!מדבקותם  בספרים וכתוב שרק!
חכם בשם  נקרא  הסוד  תורת  שלומד גדולי,[כו ]מי כל  ובאמת

אמונה  להחדיר זכו זה ובזכות  הסוד, בתורת גם גדולים  היו  הספרדים
הכח  שזה  העם, להמון  גם יתברך, השם  ואהבת שמים יראת  פשוטה
שיעורים  ולומדים אבותיהם, בדרכי דבקים וכולם הקדוש. הזוהר של
כמה  שסיימו  העם  לפשוטי  וראינו  הקדוש, זוהר וברבים ביחיד

הזה הכנסת  בבית אבל  מדרשות], בתי מאות 500
עליו . לשלוט יכלו  לא דיברו שלא

,כו. חה  ה רה , ל  הס ר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהחה 
הל  והסר, הגלה  חלק , ה רה ל :ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענ
חפ אינ ה סר חלק  וה חה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחדת 
האחדת מ חלק החה  י , ונענ  חה ,ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ברי  על ה לעיג  מ ל . חה  אְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
לה כינה , להיע ז חכמה סקיהע ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָחכמי
י  זאת, ילי  חכמ ל ה נה ספר תב מְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,למד רק  חכ נקרא לא  הרה  ל  ְְִֵַַַַָָָָָָָֹֻה מד
זא"ת ה קראת למ ה להיע די ה מד  א ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֹי
נער הא הינ ילה , הער  תב וזה  .'ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָוכ
ה קרא ה גלה חלק  ה רה לבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועסק

ה רה, א"ר  חפ ואינ דע, א "רלילה י ְְְִֵֵַַַַָָָָ
ה וסד תיה, הרה רזי הינ ר "ז, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָימטרה

,י קרא ה רת מהחינת זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
, נפ מתח ב  האחד ת את  חה אמה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻ

ה רה, הסר חלק    חפ א   איְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
א י נאמר זה על ,יגלה ל אפר  ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָאי 

,יהאל יר  כמ ,חפצ ה כא תרת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ
 מ חלק הפס י רה, זה חלק   ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהיג 

 פס א יסכ '.האחד ת יעקב (לדת ְְְֲִֵֵַַָֹֻ

רת י תנת  ספר תב   וכ .יקד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹר ת

( יקד. ְִ

בתהילי מ "ג)כתוב  ק"ז וי מר(פרק  חכ ְְִִָָָ"מי
ה'" חסדי ננוית בבחינתאה מ "י לרמז יש  ְְְְִֵֵֶַ

זוהר , בתיקוני  כמבואר  בינה , שערי חמישי
בבחינת הזוהר לימוד – מ "י בתורת  שהעוסק

,חכ הנקרא הוא – אל"הבינה ראשי וישמר
יזכהה'מרותא'ימודל'תיבות: הוא זוהר,

יבוננהו "מלשוויתבוננו ל  שביאר"יסובבנהו כמו
:התרגו" עיניהו כבבת  שמירה ,"נטרינו מלשו
ה' ויזכהחסדי העי כבבת  ישמרוהו  ה' שחסדי

דלא עינא ההוא פקיחא עינא תמיד עליו שיהא
שומר יש ולא ינו לא "הנה  כנאמר  נאי

ע"ב)ישראל " קכ"ט  רבא באידרא  עינ י (כדאיתא .ֵ
לית ,עייני מאר ניי מ חורא, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרי א
מאי  עינא. על ביני ולית עינא. על ְְְִִֵֵֵַַָָָָסתא
מר  יי ולא   ינ לא ה ה  דכתיב  ְְִִֵֵַָָָֹֹטעמא.

לעיא. יראל  קכ "א)יראל . יב (תהלי כ ְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
 עיני לב)אר ותאנא,(ירמיה קחת. לכתיב  ְְְֲִֵֶֶָָָ

ולית  עינא, על סתא לית ברחמי, דאתי ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָמה
עא לא חוורא , ריא  ל עינא. על  ביניְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

נטיר)מידי . .(ס "א  ְִִִ

םלביז הר כא ִַַָ אות  סב

תורה] ותלמוד  ישיבות להתחילמדרשים, תיכף  יכול אחד כל וכך 
הקדוש, זוהר ולהבין  מלך:ללמוד הכסא בעל אמר זה יביןשעל  אם

מבני להיות יזכה  ובזה  תמימה , שנה ללימוד  לו  עולה  אחד מאמר
במלכות . ראשונה  היושבים עליה ,

צדקנ מיח  ני לקל  ניהרא יהי יפרה יב א , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיח

אצל ב "ה  גם מאוד חזק נכנס הקדוש הזוהר לימוד שענין
צריך  יהודי שכל  כזה ממושג ידעו  לא שפשוט האשכנזים,
ונסתרים, למקובלים רק ענין  שזה וחשבו  הקדוש, זוהר ללמוד 
ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט  ועכשיו
ורוצים  הקדוש, זוהר  בבית להם שאין  מופלגים , אברכים גם ובתוכם 
ללמוד  ושוב ולסיים, וללמוד ביתם  אל  הזה הבושם להכניס לזכות 

הקדוש. בזוהר

מרןוכאן כ "ק להבחל"ח  ממחותני  ששמעתי  מה  לספר כדאי
הש "ס, מפעל [מייסד זצללה"ה , מקלויזנבורג  האדמו "ר 
יהיו הספרדים יבוא , שכשמשיח פעמים  כמה שאמר ושו"ע],
אמונה  להם  שיש בגלל  צדקנו, משיח פני לקבל הראשונים
שגדלה  וידוע פשוטה, לאמונה זכו  מה מפני ובאמת  פשוטה.

חבקוק הנביא דברי  את  כפשוטו  ומקיימים ותמימותם (פרק אמונתם

כ ') משיחים ב' ואין הארץ", כּ ל מּפ ניו הס קדׁש וֹ  בּ היכל [כה ]"וה' 
הכנסת. בבית כלל

דברי כה. לומר שאפילו  הקדוש, האר"י דברי  ידוע
מתו שמא הכנסת, בבית יאמר לא לחבירו, מוסר

.חולי דברי  לדבר יגרר  כ
 הספרדי זכו מה  מפני אמת" "השפת  אמר  וכבר

המלחמה בזמ בה ליגע הגויי יכלו  ולא
הכנסת . בית קדושת על ששומרי מפני העולמית 
נחרב  ולא ששרד בבלגיה המדרש  בית שיש וידוע
שרפו  שה הג] חולי שיחת ש שחו  שלא מפני



םלביז הר סהִַַָ כא  אות 

יהיוובוודאי הם הקדוש, זוהר  שלמדו  אלו  יבוא , כשמשיח
כוחכם  יישר להם יאמר ומשיח פניו , לקבל הראשונים,

העו ובזכותכם הגאולה , השלם.שזרזתם תיקונו  על  ובא  קיים, לם 

בכבודוהלואי שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות שנזכה
הגעתי". "בזכותך – עלינו  יעיד  ובעצמו 

מדקותיכם על הקריבו  שמים, לשם לימוד  תנו  יקרים, יהודים  כן,
לגרום  ליוצרינו, רוח נחת  לעשות הקדושה, השכינה למען 
המשיח  מלך פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונלך נפשנו , לפדות

אמן. בימינו  במהרה



םלביז הר כא ִַַָ אות  סד 

לפני לילה, כל לישון הולכים  ולא הקדוש, הזוהר את פעמים
והטהורה. התמימה אמונתם  מכוח זה וכל הקדוש, זוהר שלומדים

הברכות  הקדוש[כז]וכל הלימוד  בזכות  ונפלאות ניסים  והישועות
בזוהר  עליו  שאמרו  כדי  עד  ועצום רב כוחו זי "ע הרשב "י  כי  הזה,

שמעוןהקדוש, רבי  את  השם  לנו נתן אלא  בסיני  תורה  ניתנה  לא  אילו 
התורה. לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו , יוחאי פנחס בר  פרשת (זוהר 

רמ"א) .דף 

הרשב"יואפילו  לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל  הפשוט בדורנו
לכם  יכיר  זי "ע  הרשב"י ובוודאי  נפלאות, לישועות ולזכות -

הברכות  ממקור  ותושפעו  מגן[כח]טובה , הקדוש שהזוהר שכידוע ,
ואסונות. פגועים ומונע הצרות  מכל ומציל

העם הגעתי"בזכותך בגאולת חלק יש לך  !"!

ואמר:התבטא צדיק נקבצופעם  ישראל  עם המשיח , מלך  בבוא
יתבונן הזאת בעת  ושמחים , ששים  העם  ופליטת לך, ובאו 
לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד  כל  יבחן הטהורות  בעיניו המשיח מלך 
במחזה, ויביטו  בפליאה עיניהם ירימו  כולם  באצבעו , ויראה  ידו  ירים 
יהודי על אצבע  בהפנותו ויאמר , קולו את  המשיח מלך ישמיע  אז 

הגעתי "בזכותך  העםמסויים: בגאולת  חלק יש לך  על! יראה כך ."!
ביאתו. למען שפעל  ויהודי  יהודי  כל

בתורה כז. ב')כתוב  כ "ח כל (דברי עלי "ובאו  :
תיבות: ראשי  האל"ה "והשיגו האלה הברכות
נידבק  כאשר  ביאור: ה 'קדוש , ה 'זוהר ל 'ומדי א'נו 
בלימוד זי"ע  הרשב "י לנשמת  ונתקשר בתורה 
שאנו עלינו  יכריזו  ומשמי הקדוש , הזוהר
הברכות לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר לומדי

בב"א. שלימה ולגאולה  בתורה  הכתובות 
שכח . רוצה אחד בנקל!כל פרנסה טוב! ידו

ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד ! לילדי ברכה
עליו  להמשי אפשרות ואחד אחד לכל יש וכא
זכותו, ולעורר השלו עליו הרשב"י  נשמת את 

עניניו. בכל יצליח בודאי  כ ידי  ועל
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 ֵסֶפר

דֹור ַהְּגאּוָלה
ְוהּוא ִלּקּוט ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים 

 ֵמַהַּתָנא ָהֱאֹלִקי
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי זי"ע

ְוָעָליו חֹוִנים ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַּתָּנִאים 
ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים ִּבְבִחיַנת ַמְרֶאה ָמקֹום 

ִבים,  ְוֶדֶרְך ַלּׁשָ
ְלַמַען ֵיְדעּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה 

ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.

e

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ַּבת ָים, 052-7651911
ִּבְנִׂשיאּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א 

ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' ְצָבקֹות ָהֵריַח 
ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול תשע"ב
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הקדמה לספר "דור הגאולה"

י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ ויאמרו בגוים ה' מלך, פסוק זה הוא על דור הגאולה 
כשיהיה יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעגלא ובזמן קריב, וכל הגוים יאמרו ה' מלך, 
כמו שכתוב והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, ויהיה 
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בבית המקדש שיבנה, אז בימי משיח צדקנו, וכל 
הגוים יאמרו ה' מלך, שה' אלקינו הוא המלך, וכולם יכרעו ויפלו ויתנו יקר למלך מלכי 

המלכים הקדוש ברוך הוא, ויעבדו אותו בכל לבבם ובכל נפשם, במהרה בימינו.

ימי  בכל  צרות  שעבר  העם  הנבחר,  העם  ישראל  כלל  יהיה  צדקנו  משיח  ובימי 
הגלות, מגלות לגלות, ומממלכה לממלכה, ומאומה לאומה, ומלשון ללשון, והיו נעים 
ונדים בעולם, ומפוזרים בכל קצוות תבל, וכדברי המן הרשע למלך אחשורוש ישנו 
עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, והיו העם שכולם חשבו עליהם רעה כל הימים, 
והיו נרדפים, הם יצאו מאפלה לאור גדול ומשעבוד לגאולה, וכולם יהיו עבדיהם, 
ויהיו מושלים בכל העמים, ולא עוד צרות ושמדות, ולא עוד גזרות וקיצוצים, ולא 
עוד רדיפת עולם התורה, וכולם ישובו בתשובה שלמה לה' יתברך, ומי שלא ישובו, 
יהיו כימי צאתנו מארץ מצרים שאלו שלא האמינו מתו בשלושת ימי אפלה, והם 

היו החלק הרוב של כלל ישראל כידוע.

הרבי  שאמר  וכמו  לדור הגאולה,  עצמם  להכין  להתחיל  ישראל  כל  צריכים  ולכן 
פני  לקבל  ללכת  יבושו  שלא  דור  מכינים  שאנו  עלינו,  יגן  זכותו  מבעלזא  הקדוש 
משיח צדקנו במהרה בימינו, וכל אחד צריך להתחיל לראות מה הוא צריך לתקן, 
ובמה הוא צריך להתחזק, ומה הוא צריך לעשות לקרב את המשיח, שהרי על ידי 
אתערותא דלתתא איתער עובדין דלעילא, ולכן על ידי התעוררות כאן בעולם הזה 

יהיה רצון מאת ה' יתברך, לגאול אותנו.

והנה אחד מהדברים העיקריים שצריך להתחזק הוא "אמונה" לדעת שה' ברא 
וכל  הטבע,  על  גם  מושל  שה'  ולדעת  העולם,  את  מנהיג  שה'  ולדעת  העולם,  את 
הטבע הוא מונהג כל הזמן על ידי הבורא, ולהאמין שרק ה' יתברך הוא מושיענו, 
ורק הוא יכול להושיע אותנו, ולא רק לדעת אלא להאמין ולבטוח בה' בכל עת ובכל 
זמן, וזה כידוע משיגים על ידי לימוד הזוהר הקדוש, וכל הלומד זוהר הקדוש הוא 
מאמין גדול, ויודע קצת על השתלשלות הענינים והפרצופים העליונים ומבין קצת 
ויודע מה היה בזמן שבית המקדש היה  בין הקדושה להסטרא אחרא,  המלחמה 

קיים, ומה אנו חסרים עכשיו כשאין לנו בית המקדש.



האלה א ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ֵֶספר

האלה ְַָר
. ל הע ס ועד  להע מ הל ת, ויכנס יתחיל ה יח  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמל

. לד ועד  טלמ אתי  ידע   היח , מל בא הר עד ה ה, ה ר  מ דר יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻלא

 וח י  ל עתידי לב   מי לא להע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹני

א ויּ אמר דּ בּ ר מ ׁש ה  א יי' 
יבא  וא אחי אהרן
ר בּ י וג וֹ ' הּק דׁש  א עת  בכ

ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן כּ (קהת  
והיּ ם היּ ם א הוֹ כים ה נּ חים 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וגוֹ '. מ א  אינ נּ וּ 
ית דּ הא עמא, בּ ני ע ּת וּ והנא 
ו בּ א מחזי, עיינין ה וּ 
ׁש ויין וא  ידעין, ו א א ׁש גחא,
בּ רעוּ תא אסּת כּ א בּ ייה וּ 
וא ניימין, הי דמאריהוֹ ן,
ייתי א עד מ ׁש נתייה וּ , מתערי
חׁש וֹ כא עייהוּ  דּ חפי יוֹ מא ההוּ א 

הה וּ א  ויתבּ ע ע"א)וקבא , נ "ח (דף 
חוּ ׁש בּ נא דּ פקד וֹ נא , מאריּה 

מ נּ ייהוּ .

מכריזה ְִַַָָה רה 

עייהוּ ,וכר וֹ זא קארי יוֹ מא  ּכ 
אסהידת ונ ׁש מתהוֹ ן,

פ' זוהר 
מות אחרי
נ"ז:) ד)

אל ויּ אמר  דּ בּ ר מׁש ה אל  ה' 
יבא  ואל אחי אהרן 
רבּ י וג וֹ '. הּק דׁש  אל עת בעת

ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן  כּ ל (קהלת 
וה יּ ם  היּ ם אל הלכים  הנּ חלים
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וג וֹ '. מלא  אינ נּ וּ 
אין ׁש הרי העוֹ לם , בּ ני על ּת מהני
לה ׁש גּ יח, ולב לראוֹ ת  עינים להם 
לבּ ם  שׂ מים  ולא יוֹ דעים ולא 
 אי רבּ וֹ נם, רצוֹ ן  על להסּת כּ ל
מ נתם  מתעוֹ ררים  ולא י ׁש נים 
 ׁש חׁש ה יּ וֹ ם אוֹ ת וֹ  יבא  טרם 
אוֹ תוֹ  ויתבּ ע עליהם, יכּס וּ  ואפלה

ע "א) נ"ח  מהם (דף  ה ּפ ּק דוֹ ן בּ על
חׁש בּ וֹ ן.

עליהם,והכּ רוֹ ז קוֹ רא יוֹ ם  בּ כל 
בהם  מעידה  ונ ׁש מתם 

ושם  יכונה.  הגאולה"  "דור  ובשם  והנשגב  הקדוש  ספר  את  לאור  הוצאנו  ולכן 
מבואר כל הדברים שיהיה בזמן ימות המשיח, ואיך יהיה כל השתלשלות הענינים, 
וכמה זמן יהיה כל דבר, עד שמשיח בכבודו ובעצמו יגיע אלינו, מן גן העדן למעלה, 
עד כאן למטה, וכמה נסים ונפלאות יהיה בזמן ההוא, ודרך היכן ילך, ואת פני מי 

יקבל, וכל הדברים הללו, עד שיהיה מלך על כל הארץ.

אותם  להמשיך  כדי  הללו,  הענינים  את  ללמוד  צריך  הוא,  באשר  יהודי  כל  והנה 
אלינו, ויהיה כבר אתערותא לעילא לגאול את כלל ישראל. וכל יהודי יכוון בכל כוחו 
בכל המקומות שאנו מבקשים למען הגאולה, בברכת אבות וגבורות תקע בשופר, 
השיבה שופטינו, ולירושלים עירך, את צמח, רצה, שים שלום, ובעוד כל הקטעים 

שמבקשים על ענין הגאולה.

והנה כאשר כל כלל ישראל יתרכזו בדברים הללו, וודאי שיהיה אתערותא דלעילא 
לגאול את כלל ישראל, ושיהיה גאולה שלימה במהרה, ויתקיים בנו מקרא שכתוב 
"והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על 

מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים", במהרה בימינו אמן.

!
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ֵֶספר

האלה ְַָר
. ל הע ס ועד  להע מ הל ת, ויכנס יתחיל ה יח  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמל

. לד ועד  טלמ אתי  ידע   היח , מל בא הר עד ה ה, ה ר  מ דר יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻלא

 וח י  ל עתידי לב   מי לא להע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹני

א ויּ אמר דּ בּ ר מ ׁש ה  א יי' 
יבא  וא אחי אהרן
ר בּ י וג וֹ ' הּק דׁש  א עת  בכ

ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן כּ (קהת  
והיּ ם היּ ם א הוֹ כים ה נּ חים 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וגוֹ '. מ א  אינ נּ וּ 
ית דּ הא עמא, בּ ני ע ּת וּ והנא 
ו בּ א מחזי, עיינין ה וּ 
ׁש ויין וא  ידעין, ו א א ׁש גחא,
בּ רעוּ תא אסּת כּ א בּ ייה וּ 
וא ניימין, הי דמאריהוֹ ן,
ייתי א עד מ ׁש נתייה וּ , מתערי
חׁש וֹ כא עייהוּ  דּ חפי יוֹ מא ההוּ א 

הה וּ א  ויתבּ ע ע"א)וקבא , נ "ח (דף 
חוּ ׁש בּ נא דּ פקד וֹ נא , מאריּה 

מ נּ ייהוּ .

מכריזה ְִַַָָה רה 

עייהוּ ,וכר וֹ זא קארי יוֹ מא  ּכ 
אסהידת ונ ׁש מתהוֹ ן,

פ' זוהר 
מות אחרי
נ"ז:) ד)

אל ויּ אמר  דּ בּ ר מׁש ה אל  ה' 
יבא  ואל אחי אהרן 
רבּ י וג וֹ '. הּק דׁש  אל עת בעת

ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן  כּ ל (קהלת 
וה יּ ם  היּ ם אל הלכים  הנּ חלים
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וג וֹ '. מלא  אינ נּ וּ 
אין ׁש הרי העוֹ לם , בּ ני על ּת מהני
לה ׁש גּ יח, ולב לראוֹ ת  עינים להם 
לבּ ם  שׂ מים  ולא יוֹ דעים ולא 
 אי רבּ וֹ נם, רצוֹ ן  על להסּת כּ ל
מ נתם  מתעוֹ ררים  ולא י ׁש נים 
 ׁש חׁש ה יּ וֹ ם אוֹ ת וֹ  יבא  טרם 
אוֹ תוֹ  ויתבּ ע עליהם, יכּס וּ  ואפלה

ע "א) נ"ח  מהם (דף  ה ּפ ּק דוֹ ן בּ על
חׁש בּ וֹ ן.

עליהם,והכּ רוֹ ז קוֹ רא יוֹ ם  בּ כל 
בהם  מעידה  ונ ׁש מתם 
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יתכּ נּ ׁש וּ ן בּ א  וח כּ ימי מ בּ ינייהוּ ,
קדישא)אתרייהוּ , אתרא  וא(ס"א 

ווי וּ פתח . דּ סגיר  מאן יׁש ּת כּ ח
א וּ ה אה, וּ מכּ אן דּ רא. ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  יהא
וּ מנ דּ עא מ ׁש יחא , מ כּ א דּ ייתי

דּ כּת יב, בּ עמא, א)יּת ער (ירמיה 
ועד  מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם כּ י

גּ דוֹ ם .

כּ תיב,ּת א ב )חזי, ונהר (בראשית 
מה ותנינן, מעדן. יוֹ צא 
א וֹ קימנא נהר. דּ ההוּ א ׁש מיּה 

דּ כּת יב, ׁש מיּה , יז )יוּ ב וע(ירמיה  
דּ רב וּ בספרא  ׁש רׁש יו . יׁש □ח יוּ ב
ׁש מיּה , חיּ ים סבא , המנוּ נא
עמא, חיּ ים  נפקין דּ מ ּת ּמ ן
והא מכּ א. ח יּ י אקרוּ ן ואינּ וּ ן
רבּ א אינא  ההוּ א א וֹ קימנא,
אקרי בּ יּה . כ□א דּ מזוֹ ן ותּק יפא ,
ׁש רׁש וֹ י דּ נטע אינא  ח יּ ים. עץ
ׁש ּפ יר. הוּ א וכ □א  חיּ ים , בּ אינּ וּ ן

אואי מט וּ  דּ הא  דּ א,ּת ימא, תר 
בתר  ּת ייבין, וא  וּ פסקין,

וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ׁש ּת כח
למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב 

ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ולא  ,
ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! 

ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה לא  והלאה
מל ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  הזּ ה,
בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה הּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י 
גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם אוֹ תי 

כּ ת וּ בבּ א ב )ראה, ונהר (בראשית 
מוֹ  מה ו ׁש נינוּ , מעדן. יצא

נהר  אוֹ ת וֹ  ׁש מוֹ ׁש ל בּ ארנ וּ  ? 
ׁש כּ ת וּ ב טז)יוּ בל, יוּ בל (ירמיה ועל 

רב  ׁש ל וּ בספרוֹ  ׁש רׁש יו. י ׁש לּ ח
ׁש ּמ ם  ׁש מוֹ , חיּ ים סבא: המנוּ נא 
והם  לעוֹ לם , ח יּ ים י וֹ צאים
בּ ארנ וּ , והרי .הּמ ל ח יּ י נקראים 
מזוֹ ן יׁש  ׁש בּ וֹ  וחזק גּ דוֹ ל  עץ אוֹ ת וֹ 
האילן החיים . עץ נקרא לכּ ל 
החיּ ים, בּ אוֹ תם ׁש ר ׁש יו ׁש נּ טע

נאה. ה וּ א והכּ ל 

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  
- ׁש בים  ולא ה זּ ה  לּמ קוֹ ם

האלה ְַָר ב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

א וֹ רייתא ו ייא, יוֹ מא בּ כ בּ ה וֹ ן
מכרזת עבר ,  כ ק ין ראמת

א)וא וֹ מרת, מתי(משי עד 
פתי ּת אהבוּ  ט)ּפ תאים מי(משי 

וֹ . אמרה ב חסר הנּ ה יס וּ ר פתי
בּ יין וּ ׁש תוּ  בחמי חמ וּ  כ וּ 
דּ ירכּ ין מאן ו ית מסכ ּת י.
בּ יּה . דּ יּת ער מאן וית אוּ דניּה ,

ה ר !  תלא אי פ תח , גר מי יצא ְִִֵֵֵֶַַָֹלא

בּ תראיּת א דּ רי זמינין חזי, 
א וֹ רייתא דּ יתנ ׁש י דּ ייתוּ ן,
יתכּ נּ ׁש וּ ן בּ א  וח כּ ימי מ בּ ינייהוּ ,

קדישא)אתרייהוּ , אתרא  וא(ס"א 
ווי וּ פתח . דּ סגיר  מאן יׁש ּת כּ ח
א וּ ה אה, וּ מכּ אן דּ רא. ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  יהא
וּ מנ דּ עא מ ׁש יחא , מ כּ א דּ ייתי

דּ כּת יב, בּ עמא, א)יּת ער (ירמיה 
ועד  מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם כּ י

גּ דוֹ ם .

 ל ה חי נקראי וה ,ללע י ח צאיי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

בּ תראיּת א דּ רי זמינין חזי, 
א וֹ רייתא דּ יתנ ׁש י דּ ייתוּ ן,

מרימה  הּת וֹ רה ולילה , יוֹ ם בּ כל
מכריזה  עבר, לכל קוֹ לוֹ ת

א)ואוֹ מרת: ּפ תים (משלי מתי עד  
פתי . ט )ּת אהבוּ  יסר (שם פתי  מי 

לחמוּ  לכוּ  לּ וֹ  אמרה לב חסר  הנּ ה 
ואין מסכ ּת י . בּ יין  וּ ׁש ת וּ  בלחמי 
ׁש יּ עיר  מי ואין  אזנוֹ  ׁש יּ רכּ ין מי

לבּ וֹ . את

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , 
ׁש יּ באוּ  האחרוֹ נים 
וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ׁש ּת כח

למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב 
ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ולא  ,

ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! 
ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה לא  והלאה
מל ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  הזּ ה,
בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה הּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י 
גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם אוֹ תי 

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , 
ׁש יּ באוּ  האחרוֹ נים 
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יתכּ נּ ׁש וּ ן בּ א  וח כּ ימי מ בּ ינייהוּ ,
קדישא)אתרייהוּ , אתרא  וא(ס"א 

ווי וּ פתח . דּ סגיר  מאן יׁש ּת כּ ח
א וּ ה אה, וּ מכּ אן דּ רא. ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  יהא
וּ מנ דּ עא מ ׁש יחא , מ כּ א דּ ייתי

דּ כּת יב, בּ עמא, א)יּת ער (ירמיה 
ועד  מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם כּ י

גּ דוֹ ם .

כּ תיב,ּת א ב )חזי, ונהר (בראשית 
מה ותנינן, מעדן. יוֹ צא 
א וֹ קימנא נהר. דּ ההוּ א ׁש מיּה 

דּ כּת יב, ׁש מיּה , יז )יוּ ב וע(ירמיה  
דּ רב וּ בספרא  ׁש רׁש יו . יׁש □ח יוּ ב
ׁש מיּה , חיּ ים סבא , המנוּ נא
עמא, חיּ ים  נפקין דּ מ ּת ּמ ן
והא מכּ א. ח יּ י אקרוּ ן ואינּ וּ ן
רבּ א אינא  ההוּ א א וֹ קימנא,
אקרי בּ יּה . כ□א דּ מזוֹ ן ותּק יפא ,
ׁש רׁש וֹ י דּ נטע אינא  ח יּ ים. עץ
ׁש ּפ יר. הוּ א וכ □א  חיּ ים , בּ אינּ וּ ן

אואי מט וּ  דּ הא  דּ א,ּת ימא, תר 
בתר  ּת ייבין, וא  וּ פסקין,

וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ׁש ּת כח
למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב 

ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ולא  ,
ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! 

ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה לא  והלאה
מל ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  הזּ ה,
בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה הּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י 
גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם אוֹ תי 

כּ ת וּ בבּ א ב )ראה, ונהר (בראשית 
מוֹ  מה ו ׁש נינוּ , מעדן. יצא

נהר  אוֹ ת וֹ  ׁש מוֹ ׁש ל בּ ארנ וּ  ? 
ׁש כּ ת וּ ב טז)יוּ בל, יוּ בל (ירמיה ועל 

רב  ׁש ל וּ בספרוֹ  ׁש רׁש יו. י ׁש לּ ח
ׁש ּמ ם  ׁש מוֹ , חיּ ים סבא: המנוּ נא 
והם  לעוֹ לם , ח יּ ים י וֹ צאים
בּ ארנ וּ , והרי .הּמ ל ח יּ י נקראים 
מזוֹ ן יׁש  ׁש בּ וֹ  וחזק גּ דוֹ ל  עץ אוֹ ת וֹ 
האילן החיים . עץ נקרא לכּ ל 
החיּ ים, בּ אוֹ תם ׁש ר ׁש יו ׁש נּ טע

נאה. ה וּ א והכּ ל 

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  
- ׁש בים  ולא ה זּ ה  לּמ קוֹ ם

האלה ְַָר ב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

א וֹ רייתא ו ייא, יוֹ מא בּ כ בּ ה וֹ ן
מכרזת עבר ,  כ ק ין ראמת

א)וא וֹ מרת, מתי(משי עד 
פתי ּת אהבוּ  ט)ּפ תאים מי(משי 

וֹ . אמרה ב חסר הנּ ה יס וּ ר פתי
בּ יין וּ ׁש תוּ  בחמי חמ וּ  כ וּ 
דּ ירכּ ין מאן ו ית מסכ ּת י.
בּ יּה . דּ יּת ער מאן וית אוּ דניּה ,

ה ר !  תלא אי פ תח , גר מי יצא ְִִֵֵֵֶַַָֹלא

בּ תראיּת א דּ רי זמינין חזי, 
א וֹ רייתא דּ יתנ ׁש י דּ ייתוּ ן,
יתכּ נּ ׁש וּ ן בּ א  וח כּ ימי מ בּ ינייהוּ ,

קדישא)אתרייהוּ , אתרא  וא(ס"א 
ווי וּ פתח . דּ סגיר  מאן יׁש ּת כּ ח
א וּ ה אה, וּ מכּ אן דּ רא. ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  יהא
וּ מנ דּ עא מ ׁש יחא , מ כּ א דּ ייתי

דּ כּת יב, בּ עמא, א)יּת ער (ירמיה 
ועד  מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם כּ י

גּ דוֹ ם .

 ל ה חי נקראי וה ,ללע י ח צאיי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

בּ תראיּת א דּ רי זמינין חזי, 
א וֹ רייתא דּ יתנ ׁש י דּ ייתוּ ן,

מרימה  הּת וֹ רה ולילה , יוֹ ם בּ כל
מכריזה  עבר, לכל קוֹ לוֹ ת

א)ואוֹ מרת: ּפ תים (משלי מתי עד  
פתי . ט )ּת אהבוּ  יסר (שם פתי  מי 

לחמוּ  לכוּ  לּ וֹ  אמרה לב חסר  הנּ ה 
ואין מסכ ּת י . בּ יין  וּ ׁש ת וּ  בלחמי 
ׁש יּ עיר  מי ואין  אזנוֹ  ׁש יּ רכּ ין מי

לבּ וֹ . את

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , 
ׁש יּ באוּ  האחרוֹ נים 
וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ׁש ּת כח

למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב 
ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ולא  ,

ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! 
ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה לא  והלאה
מל ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  הזּ ה,
בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה הּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י 
גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם אוֹ תי 

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , 
ׁש יּ באוּ  האחרוֹ נים 



האלה ה ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

נחי, דּ אינּ וּ ן בּ רכאן א ׁש ּת כחוּ 
אחרא, מּס טרא  עת, האי וינקא,
בּ עמא, מתערין דּ ינין כּ דין
בּ עאן וכד  אׁש ּת כח. א וּ ׁש מא
יכין א אתבּ רכא , עמא  בּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע א □א
ויתבּ ר דּ ייּה , כּ תרא 
בּ רכאן ויׁש ּת כחוּ  מטרוֹ ניתא,

עמין . בּ כ□הוּ 

ומחה רכ ת למצא הה, יק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹללכת,

נחיןותאנא, אּפ יק נהר ההוּ א 
רבוּ ת, בּ מ ׁש ח עמיקין,
אינין וּ רוּ ואה גּ נּת א, א ׁש קאה

דּ כּת יב קד )וּ נטיעין, ישׂ בּ עוּ (תהים  
ב ארזי יי' נטע,עצי א ׁש ר נוֹ ן 

ואתמ כן נג דּ ין נח ין, ואינּ וּ ן
קיימין בּ תרין (נ "אוּ מתכּ נּ ׁש ין 

בּ רייתיסמכין ) קרינן(תרי )ואינּ וּ ן 
ז )הוּ , א וּ בוֹ ע"ז,(מ כים יכי"ן 

אינּ וּ ן  ּכ נפקין וּ מ ּת ּמ ן ו ׁש ּפ יר.
דּ רגּ א בּ חד וֹ ן ו ׁש ריין נחין,

דּ כּת יב, צ דּ יק, י )דּ אקרי (משי 
אזין וכ □הוּ  עוֹ ם . יסוֹ ד  וצדיק
דּ אקרי אתר ההוּ א וּ מתכּ נּ ׁש ין

א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת לא
מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים,
דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי האחר,
ׁש לוֹ ם. נמצא ולא בּ עוֹ לם 
, להתבּ ר העוֹ לם בּ ני  וּ כׁש ר וֹ צים
ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, לא
ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  הכּ הן ,
ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר ׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ברכוֹ ת

הוֹ ציא וׁש נינוּ , הנּ הר א וֹ תוֹ  
בּ ׁש מן עמּק ים נחלים
הגּ ן את להׁש קוֹ ת הּמ ׁש חה ,
ׁש כּ תוּ ב  וּ נטיעוֹ ת, עצים וּ להרו וֹ ת

קד) ארזי(תהלים ה ' עצי  ישׂ בּ עוּ 
ה נּ חלים  וא וֹ תם נטע. אׁש ר  לבנ וֹ ן 
וּ מתכּ נּ סים  ונמׁש כים  ׁש וֹ פעים
בּ ריתוֹ ת  ואוֹ תן  עּמ וּ דים, לׁש ני

יכי"ן(שתים) להן קוֹ ראים
כּ ל  י וֹ צאים  וּ מוּ ם ויפה. וּ בוֹ ע"ז ,

אוֹ ת  וּ מׁש רים נחלים, ם אוֹ תם 
צדּ יק, ׁש נּ קראת אחת בּ דרגּ ה

י)ׁש כּ תוּ ב יסוֹ ד (משלי וצדּ יק 
וּ מתכּ נּ סים  הוֹ לכים וכלּ ם  עוֹ לם .

האלה ְַָר ד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ׁש הנּ חים מקוֹ ם   א כּ תיב,
כת, ׁש בים הם  ׁש ם ה וֹ כים 
ּפ סיק א  נהרא דּ ההוּ א בּ גין
אתר  אן ׁש בים, הם  עמין.
נצח קיימין, ּת רין אינּ וּ ן ׁש בים ,
צדּ יק, בּ האי כת, והוֹ ד .
והיינוּ  וחיד וּ . בּ רכאן א ׁש כּ חא 

דּ תנינן, קד )רזא זה(תה ים ויתן 
צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , שׂ חק יצרּת 

אכםכּ □ם תת ישׂ בּ רוּ ן י א 
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . 

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי מטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ   ּכ וּ בגין דּ צ דּ יק ,
תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א מאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ (תה ים עיני 
דּ א וֹ קימנא . כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ ר וּ  י א

כּ ,ּת א דּ האי בּ ׁש עתא חזי, 
וּ מתחבּ רא עּת וֹ , מבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , עמין כּ □הוּ  עּמ יּה ,
ׁש מא כּ דין בּ ברכּ אן, עמין
וכד  ותּת אי. בּ ע□אי א ׁש ּת כח
א דּ תמן עמא , ח יּ יבי גּ רמין

מקוֹ ם  אל  , ּכ אחר כּ תוּ ב
ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ׁש הנּ חלים

ׁש  מ וּ ם לא ללכת, נהר  אוֹ תוֹ  
ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? 
ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ׁש ני
בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, בּ צּ דּ יק
ׁש נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה לויתן 
צדּ יק. זה בּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי 
עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו 

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, זוֹ 
כּ לּ ם   ּכ וּ מוּ ם צדּ יק, ׁש ל עּת וֹ 
אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  מחכּ ים
זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם 
כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ   אלי כל עיני 

ׁש בּ ארנ וּ .

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, 
וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את מבם
בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  עּמ וֹ ,
נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  וכל 
וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ׁש לוֹ ם 
ׁש ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  וּ כׁש גּ וֹ רמים 



האלה ה ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

נחי, דּ אינּ וּ ן בּ רכאן א ׁש ּת כחוּ 
אחרא, מּס טרא  עת, האי וינקא,
בּ עמא, מתערין דּ ינין כּ דין
בּ עאן וכד  אׁש ּת כח. א וּ ׁש מא
יכין א אתבּ רכא , עמא  בּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע א □א
ויתבּ ר דּ ייּה , כּ תרא 
בּ רכאן ויׁש ּת כחוּ  מטרוֹ ניתא,

עמין . בּ כ□הוּ 

ומחה רכ ת למצא הה, יק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹללכת,

נחיןותאנא, אּפ יק נהר ההוּ א 
רבוּ ת, בּ מ ׁש ח עמיקין,
אינין וּ רוּ ואה גּ נּת א, א ׁש קאה

דּ כּת יב קד )וּ נטיעין, ישׂ בּ עוּ (תהים  
ב ארזי יי' נטע,עצי א ׁש ר נוֹ ן 

ואתמ כן נג דּ ין נח ין, ואינּ וּ ן
קיימין בּ תרין (נ "אוּ מתכּ נּ ׁש ין 

בּ רייתיסמכין ) קרינן(תרי )ואינּ וּ ן 
ז )הוּ , א וּ בוֹ ע"ז,(מ כים יכי"ן 

אינּ וּ ן  ּכ נפקין וּ מ ּת ּמ ן ו ׁש ּפ יר.
דּ רגּ א בּ חד וֹ ן ו ׁש ריין נחין,

דּ כּת יב, צ דּ יק, י )דּ אקרי (משי 
אזין וכ □הוּ  עוֹ ם . יסוֹ ד  וצדיק
דּ אקרי אתר ההוּ א וּ מתכּ נּ ׁש ין

א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת לא
מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים,
דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי האחר,
ׁש לוֹ ם. נמצא ולא בּ עוֹ לם 
, להתבּ ר העוֹ לם בּ ני  וּ כׁש ר וֹ צים
ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, לא
ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  הכּ הן ,
ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר ׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ברכוֹ ת

הוֹ ציא וׁש נינוּ , הנּ הר א וֹ תוֹ  
בּ ׁש מן עמּק ים נחלים
הגּ ן את להׁש קוֹ ת הּמ ׁש חה ,
ׁש כּ תוּ ב  וּ נטיעוֹ ת, עצים וּ להרו וֹ ת

קד) ארזי(תהלים ה ' עצי  ישׂ בּ עוּ 
ה נּ חלים  וא וֹ תם נטע. אׁש ר  לבנ וֹ ן 
וּ מתכּ נּ סים  ונמׁש כים  ׁש וֹ פעים
בּ ריתוֹ ת  ואוֹ תן  עּמ וּ דים, לׁש ני

יכי"ן(שתים) להן קוֹ ראים
כּ ל  י וֹ צאים  וּ מוּ ם ויפה. וּ בוֹ ע"ז ,

אוֹ ת  וּ מׁש רים נחלים, ם אוֹ תם 
צדּ יק, ׁש נּ קראת אחת בּ דרגּ ה

י)ׁש כּ תוּ ב יסוֹ ד (משלי וצדּ יק 
וּ מתכּ נּ סים  הוֹ לכים וכלּ ם  עוֹ לם .

האלה ְַָר ד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ׁש הנּ חים מקוֹ ם   א כּ תיב,
כת, ׁש בים הם  ׁש ם ה וֹ כים 
ּפ סיק א  נהרא דּ ההוּ א בּ גין
אתר  אן ׁש בים, הם  עמין.
נצח קיימין, ּת רין אינּ וּ ן ׁש בים ,
צדּ יק, בּ האי כת, והוֹ ד .
והיינוּ  וחיד וּ . בּ רכאן א ׁש כּ חא 

דּ תנינן, קד )רזא זה(תה ים ויתן 
צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , שׂ חק יצרּת 

אכםכּ □ם תת ישׂ בּ רוּ ן י א 
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . 

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי מטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ   ּכ וּ בגין דּ צ דּ יק ,
תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א מאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ (תה ים עיני 
דּ א וֹ קימנא . כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ ר וּ  י א

כּ ,ּת א דּ האי בּ ׁש עתא חזי, 
וּ מתחבּ רא עּת וֹ , מבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , עמין כּ □הוּ  עּמ יּה ,
ׁש מא כּ דין בּ ברכּ אן, עמין
וכד  ותּת אי. בּ ע□אי א ׁש ּת כח
א דּ תמן עמא , ח יּ יבי גּ רמין

מקוֹ ם  אל  , ּכ אחר כּ תוּ ב
ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ׁש הנּ חלים

ׁש  מ וּ ם לא ללכת, נהר  אוֹ תוֹ  
ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? 
ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ׁש ני
בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, בּ צּ דּ יק
ׁש נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה לויתן 
צדּ יק. זה בּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי 
עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו 

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, זוֹ 
כּ לּ ם   ּכ וּ מוּ ם צדּ יק, ׁש ל עּת וֹ 
אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  מחכּ ים
זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם 
כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ   אלי כל עיני 

ׁש בּ ארנ וּ .

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, 
וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את מבם
בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  עּמ וֹ ,
נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  וכל 
וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ׁש לוֹ ם 
ׁש ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  וּ כׁש גּ וֹ רמים 



האלה ז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ידי על  רק אא ,לי יכ לא ,רלהת  להע ני צירְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹכ
הֵַֹה

כּ ,ּת א דּ האי בּ ׁש עתא חזי, 
וּ מתחבּ רא עּת וֹ , מבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , עמין כּ □הוּ  עּמ יּה ,

ׁש  כּ דין בּ ברכּ אן, מאעמין 
וכד  ותּת אי. בּ ע□אי א ׁש ּת כח
א דּ תמן עמא , ח יּ יבי גּ רמין
נחי, דּ אינּ וּ ן בּ רכאן א ׁש ּת כחוּ 
אחרא, מּס טרא  עת, האי וינקא,
בּ עמא, מתערין דּ ינין כּ דין
בּ עאן וכד  אׁש ּת כח. א וּ ׁש מא
יכין א אתבּ רכא , עמא  בּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע א □א
ויתבּ ר דּ ייּה , כּ תרא 
בּ רכאן ויׁש ּת כחוּ  מטרוֹ ניתא,

עמין . בּ כ□הוּ 

?  לו חס  זה הא יראל תלת  ק  סי ת לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנפלה 

בּ ארחא,ר בּ י אזי הוה אחא 
עד  יהוּ דה, רבּ י עּמ יּה  והוה 
הא יהוּ דה, ר בּ י אמר אזי, דּ הו וֹ 
בּ תוּ ה ,ישׂ רא בּ תוּ ת דּ תנינן

ׁש בע מן מישרא)דּ אתבּ רכא  ,(ס "א  
ואוּ קמ וּ ה ׁש בע, בּ ת דּ אקרי

פ' זוהר 
ויקרא
ו '.) ד)

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, 
וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את מבם
בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  עּמ וֹ ,
נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  וכל 
וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ׁש לוֹ ם 
ׁש ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  וּ כׁש גּ וֹ רמים 
א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת לא
מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים,
דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי האחר,
ׁש לוֹ ם. נמצא ולא בּ עוֹ לם 
, להתבּ ר העוֹ לם בּ ני  וּ כׁש ר וֹ צים
ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, לא
ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  הכּ הן ,
ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר ׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ברכוֹ ת

והיוּ רבּ י  , בּ דּ ר  הוֹ ל היה אחא 
ׁש היוּ  עד יהוּ דה. רבּ י עּמ וֹ 

זה ה וֹ לכ  יהוּ דה, רבּ י אמר  ים, 
בּ ת וּ לה  ישׂ ראל, בּ תוּ לת ׁש נינ וּ 

ׁש בע מן  ,(מישראל)ׁש התבּ רכה 
וּ פרׁש וּ ה  ׁש בע, בּ ת ׁש נּ קראת

האלה ְַָר ו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הדא דּ חכמתא , יּמ א  והוּ א  ים ,
דכתיב, א)הוּ א נ'כּ (קה ת (שמות 

וג וֹ '.ע"ב ) היּ ם א ה וֹ כים  הנּ חים

דּ א,ואי אתר מט וּ  דּ הא  ּת ימא , 
בתר  ּת ייבין, וא  וּ פסקין,
ׁש הנּ חים מקוֹ ם   א כּ תיב,
כת, ׁש בים הם  ׁש ם ה וֹ כים 
ּפ סיק א  נהרא דּ ההוּ א בּ גין
אתר  אן ׁש בים, הם  עמין.
נצח קיימין, ּת רין אינּ וּ ן ׁש בים ,
צדּ יק, בּ האי כת, והוֹ ד .
והיינוּ  וחיד וּ . בּ רכאן א ׁש כּ חא 

דּ תנינן, קד )רזא זה(תה ים ויתן 
צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , שׂ חק יצרּת 

אכםכּ □ם תת ישׂ בּ רוּ ן י א 
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . 

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי מטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ   ּכ וּ בגין דּ צ דּ יק ,
תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א מאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ (תה ים עיני 
כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ רוּ  י א

דּ א וֹ קימנא .

ים  והוּ א ים , ׁש נּ קרא מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א)החכמה. כּ ל (קהלת 

וגוֹ '. ה יּ ם אל  הלכים הנּ חלים

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  
- ׁש בים  ולא ה זּ ה  לּמ קוֹ ם
מקוֹ ם  אל  , ּכ אחר כּ תוּ ב
ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ׁש הנּ חלים
לא  נהר  ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  ללכת,
ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? 
ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ׁש ני
בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, בּ צּ דּ יק
ׁש נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה לויתן 
צדּ יק. זה בּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי 
עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו 

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, זוֹ 
כּ לּ ם   ּכ וּ מוּ ם צדּ יק, ׁש ל עּת וֹ 
אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  מחכּ ים
זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם 
כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ   אלי כל עיני 

ׁש בּ ארנ וּ .



האלה ז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ידי על  רק אא ,לי יכ לא ,רלהת  להע ני צירְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹכ
הֵַֹה

כּ ,ּת א דּ האי בּ ׁש עתא חזי, 
וּ מתחבּ רא עּת וֹ , מבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , עמין כּ □הוּ  עּמ יּה ,

ׁש  כּ דין בּ ברכּ אן, מאעמין 
וכד  ותּת אי. בּ ע□אי א ׁש ּת כח
א דּ תמן עמא , ח יּ יבי גּ רמין
נחי, דּ אינּ וּ ן בּ רכאן א ׁש ּת כחוּ 
אחרא, מּס טרא  עת, האי וינקא,
בּ עמא, מתערין דּ ינין כּ דין
בּ עאן וכד  אׁש ּת כח. א וּ ׁש מא
יכין א אתבּ רכא , עמא  בּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע א □א
ויתבּ ר דּ ייּה , כּ תרא 
בּ רכאן ויׁש ּת כחוּ  מטרוֹ ניתא,

עמין . בּ כ□הוּ 

?  לו חס  זה הא יראל תלת  ק  סי ת לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנפלה 

בּ ארחא,ר בּ י אזי הוה אחא 
עד  יהוּ דה, רבּ י עּמ יּה  והוה 
הא יהוּ דה, ר בּ י אמר אזי, דּ הו וֹ 
בּ תוּ ה ,ישׂ רא בּ תוּ ת דּ תנינן

ׁש בע מן מישרא)דּ אתבּ רכא  ,(ס "א  
ואוּ קמ וּ ה ׁש בע, בּ ת דּ אקרי

פ' זוהר 
ויקרא
ו '.) ד)

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, 
וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את מבם
בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  עּמ וֹ ,
נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  וכל 
וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ׁש לוֹ ם 
ׁש ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  וּ כׁש גּ וֹ רמים 
א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת לא
מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים,
דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי האחר,
ׁש לוֹ ם. נמצא ולא בּ עוֹ לם 
, להתבּ ר העוֹ לם בּ ני  וּ כׁש ר וֹ צים
ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, לא
ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  הכּ הן ,
ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר ׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ברכוֹ ת

והיוּ רבּ י  , בּ דּ ר  הוֹ ל היה אחא 
ׁש היוּ  עד יהוּ דה. רבּ י עּמ וֹ 

זה ה וֹ לכ  יהוּ דה, רבּ י אמר  ים, 
בּ ת וּ לה  ישׂ ראל, בּ תוּ לת ׁש נינ וּ 

ׁש בע מן  ,(מישראל)ׁש התבּ רכה 
וּ פרׁש וּ ה  ׁש בע, בּ ת ׁש נּ קראת

האלה ְַָר ו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הדא דּ חכמתא , יּמ א  והוּ א  ים ,
דכתיב, א)הוּ א נ'כּ (קה ת (שמות 

וג וֹ '.ע"ב ) היּ ם א ה וֹ כים  הנּ חים

דּ א,ואי אתר מט וּ  דּ הא  ּת ימא , 
בתר  ּת ייבין, וא  וּ פסקין,
ׁש הנּ חים מקוֹ ם   א כּ תיב,
כת, ׁש בים הם  ׁש ם ה וֹ כים 
ּפ סיק א  נהרא דּ ההוּ א בּ גין
אתר  אן ׁש בים, הם  עמין.
נצח קיימין, ּת רין אינּ וּ ן ׁש בים ,
צדּ יק, בּ האי כת, והוֹ ד .
והיינוּ  וחיד וּ . בּ רכאן א ׁש כּ חא 

דּ תנינן, קד )רזא זה(תה ים ויתן 
צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , שׂ חק יצרּת 

אכםכּ □ם תת ישׂ בּ רוּ ן י א 
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . 

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי מטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ   ּכ וּ בגין דּ צ דּ יק ,
תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א מאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ (תה ים עיני 
כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ רוּ  י א

דּ א וֹ קימנא .

ים  והוּ א ים , ׁש נּ קרא מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א)החכמה. כּ ל (קהלת 

וגוֹ '. ה יּ ם אל  הלכים הנּ חלים

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  
- ׁש בים  ולא ה זּ ה  לּמ קוֹ ם
מקוֹ ם  אל  , ּכ אחר כּ תוּ ב
ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ׁש הנּ חלים
לא  נהר  ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  ללכת,
ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? 
ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ׁש ני
בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, בּ צּ דּ יק
ׁש נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה לויתן 
צדּ יק. זה בּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי 
עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו 

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, זוֹ 
כּ לּ ם   ּכ וּ מוּ ם צדּ יק, ׁש ל עּת וֹ 
אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  מחכּ ים
זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם 
כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ   אלי כל עיני 

ׁש בּ ארנ וּ .



האלה טְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עמין, ּת הדר א  מ נּ יּה , ונפקא
עּמ ּה . דּ אתּת רכוּ  בנין ווי הכי אי
דּ אמרוּ  מה  סגּ י ו א  י, אמר 
הא אמינא, חבריּ יא. כּ □ה וּ 
מרחמי, דּ הוה מ □ייהוּ , ׁש מענא

בּ בּ אי . מתיבן וא 

הסק   ר ל י אמת ְְֱֵֵֶַָָלידעי

חבריּ יאאמר , דּ אמרוּ  מה  ּכ 
אב ויא וּ ת, ׁש ּפ יר  כּ □א 
מ ׁש ּת כּ חין, א רעיין כּ ד דרא  ווי
ידעין וא  ואזין, סאטן וענא 
וא ימינא א אזי, אתר  אן
בּ עיא קרא  האי ו דּ אי שׂ מא א.
אינּ וּ ן גּ יין וכ□הוּ  מנדּ ע,
בּ ארח דּ אוֹ רייתא בּ ארחא דּ חמאן

קׁש וֹ ט .

האחר ת את מ  לק סית ְְֲִֵַָָֹֻלא 

דּ ג וּ ּת א גּ וותא  בּ כ□הוּ  חזי, 
זמנא ׁש וּ י כ□הוּ  ,ישׂ רא
ּת ייבין  ישׂ רא הו וֹ  וּ בכ □ה וּ  וקצא,
וּ בתוּ ת הוּ א , בּ רי □קוּ דׁש א
אתרהא, ּת בת הוה  ישׂ רא
והׁש ּת א עּה . דּ גזר זמנא  בּ ההוּ א 

לבּ נים  א וֹ י , ּכ אם לעוֹ למים.
ולא  לי, אמר עּמ ּה . ׁש גּ רׁש וּ 
כּ ל  אמר וּ  מה ל מסּפ יק

ׁש מעּת יהחברים  הרי  אמרּת י, ? 
ולא  מאהבה, ׁש היוּ  דבריהם ,

בּ לבּ י. מתי בים

החברים אמר , אמרוּ  מה כּ ל  
לדוֹ ר  אוֹ י אבל  ונאה, יפה
והצּ אן נמצאים , אין  כּ ׁש הר וֹ עים
יוֹ דעים  ולא והוֹ לכים , סוֹ טים
ימינה  לא  הוֹ לכים, מקוֹ ם לאיזה 
זה  ׁש ּפ סוּ ק ו דּ אי  שׂ מאלה. ולא 
גּ ל וּ יים  וכלּ ם לה כּ יר, צרי
הּת וֹ רה  בּ דר ׁש רוֹ אים לאוֹ תם

אמת. בּ דר

ׁש גּ לוּ בּ א הגּ ל יּ וֹ ת בּ כל ראה, 
וקץ, זמן שׂ ם לכלּ ן  י שׂ ראל,

ישׂ ראל  הי וּ  ׁש בים וּ בכ לּ ן  
וּ בת וּ לת  הוּ א, - ּלּק דוֹ ׁש -בּ רו
למקוֹ מ ּה , ׁש בה  היתה י שׂ ראל
ועכׁש ו עליה. ׁש גּ זר  זמן  בּ אוֹ ת וֹ 

האלה ְַָר ח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תּת א, וּ בתוּ ה אתר . בּ כ ּמ ה 
כּ תיב והא  בּ גינ ּה . בּ רכוֹ ת ז' ירתא 
ע קינה  שׂ א  אדם בּ ן ואּת ה 
עּה  ו דּ אי , ישׂ רא בּ תוּ ת
ודא . ישׂ רא כּ נסת ע א ּת מר ,

דּ כּת יב מ כּ □א, ה)קׁש יא  (עמוס 
בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף א  נפ ה
כּ □הוּ  אמרי דּ קא והאי . ישׂ רא
הוּ א . ׁש ּפ יר  דּ א בּ מ□ה חבר יּ יא 
בּ ארח אּת מר ּפ רׁש ּת א אי אב
אב הכי. אמרי הוינן נחמה
קרא והא  א ּת מר , קינה בּ האי

הכי . א וֹ כח

ע  נתגר  ני ל ווי  ְְִִִִֵֵֶַָָָא

והאאמר  ה וּ א , הכי ודּ אי יּה  
מ□ה הה וּ א  י קׁש יא  הוה
דּ ר בּ י ג בּ י ואתינן מ כּ □א, יּת יר
אמר  דּ אנּפ ין. בּ חׁש וֹ כן ׁש מעוֹ ן,
מה א ׁש ּת מ וֹ דע , דּ אנּפ מחיזוּ  י,
דּ אנ ּפ י ו דּ אי, יּה  אמינא  . ּבדּ ב
. מ י איּמ א י אמר  ׁש וין. ו בּ י

 אאמינא  נפ ה כּ תיב יּה , 
מאן , ישׂ רא בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף
בּ דביתהוּ , רוּ גזא  יּה  דּ אית

למּט ה  וּ בתוּ לה מקוֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה 
והרי בּ גללּה . בּ רכ וֹ ת ׁש בע יר ׁש ה
קינה  שׂ א אדם בּ ן  ואּת ה  כּ תוּ ב,
עליה  ודּ אי ישׂ ראל, בּ תוּ לת על
וזה  ישׂ ראל. כּ נסת  על נאמר,

ׁש כּ תוּ ב מהכּ ל, ה)קׁש ה  (עמוס  
בּ ת וּ לת  קוּ ם ת וֹ סיף לא  נפלה 
החברים  כּ ל ׁש אמרוּ  וזה  י שׂ ראל.
אם  אבל יפה . הוּ א זה  בּ דבר
נחמה, ׁש ל בּ דר נאמרה הּפ רׁש ה 
בּ ּק ינה  אבל  , ּכ אוֹ מרים  היינוּ 
מוֹ כיח  הכּ תוּ ב והרי  נאמר , הזּ וֹ 

. ּכ

היה אמר  והרי  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , 
יוֹ תר  דבר אוֹ תוֹ  לי קׁש ה
ׁש מעוֹ ן רבּ י אל וּ באנ וּ  מהכּ ל,
מּמ ראה  לי, אמר ּפ נים. בּ חׁש כוּ ת
אמר ּת י . ּבּ לב מה נ וֹ דע פני
אמר  ׁש וים. ולבּ י ׁש ּפ ני ו דּ אי לוֹ ,
לוֹ , אמרּת י .דּ בר לי  אמר לי,
קוּ ם  תוֹ סיף  לא נפלה כּ תוּ ב
רגז לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ישׂ ראל. בּ תוּ לת
תח זּ ר  לא מ ּמ נּ וּ , ויצאה בּ אׁש ּת וֹ 



האלה טְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עמין, ּת הדר א  מ נּ יּה , ונפקא
עּמ ּה . דּ אתּת רכוּ  בנין ווי הכי אי
דּ אמרוּ  מה  סגּ י ו א  י, אמר 
הא אמינא, חבריּ יא. כּ □ה וּ 
מרחמי, דּ הוה מ □ייהוּ , ׁש מענא

בּ בּ אי . מתיבן וא 

הסק   ר ל י אמת ְְֱֵֵֶַָָלידעי

חבריּ יאאמר , דּ אמרוּ  מה  ּכ 
אב ויא וּ ת, ׁש ּפ יר  כּ □א 
מ ׁש ּת כּ חין, א רעיין כּ ד דרא  ווי
ידעין וא  ואזין, סאטן וענא 
וא ימינא א אזי, אתר  אן
בּ עיא קרא  האי ו דּ אי שׂ מא א.
אינּ וּ ן גּ יין וכ□הוּ  מנדּ ע,
בּ ארח דּ אוֹ רייתא בּ ארחא דּ חמאן

קׁש וֹ ט .

האחר ת את מ  לק סית ְְֲִֵַָָֹֻלא 

דּ ג וּ ּת א גּ וותא  בּ כ□הוּ  חזי, 
זמנא ׁש וּ י כ□הוּ  ,ישׂ רא
ּת ייבין  ישׂ רא הו וֹ  וּ בכ □ה וּ  וקצא,
וּ בתוּ ת הוּ א , בּ רי □קוּ דׁש א
אתרהא, ּת בת הוה  ישׂ רא
והׁש ּת א עּה . דּ גזר זמנא  בּ ההוּ א 

לבּ נים  א וֹ י , ּכ אם לעוֹ למים.
ולא  לי, אמר עּמ ּה . ׁש גּ רׁש וּ 
כּ ל  אמר וּ  מה ל מסּפ יק

ׁש מעּת יהחברים  הרי  אמרּת י, ? 
ולא  מאהבה, ׁש היוּ  דבריהם ,

בּ לבּ י. מתי בים

החברים אמר , אמרוּ  מה כּ ל  
לדוֹ ר  אוֹ י אבל  ונאה, יפה
והצּ אן נמצאים , אין  כּ ׁש הר וֹ עים
יוֹ דעים  ולא והוֹ לכים , סוֹ טים
ימינה  לא  הוֹ לכים, מקוֹ ם לאיזה 
זה  ׁש ּפ סוּ ק ו דּ אי  שׂ מאלה. ולא 
גּ ל וּ יים  וכלּ ם לה כּ יר, צרי
הּת וֹ רה  בּ דר ׁש רוֹ אים לאוֹ תם

אמת. בּ דר

ׁש גּ לוּ בּ א הגּ ל יּ וֹ ת בּ כל ראה, 
וקץ, זמן שׂ ם לכלּ ן  י שׂ ראל,

ישׂ ראל  הי וּ  ׁש בים וּ בכ לּ ן  
וּ בת וּ לת  הוּ א, - ּלּק דוֹ ׁש -בּ רו
למקוֹ מ ּה , ׁש בה  היתה י שׂ ראל
ועכׁש ו עליה. ׁש גּ זר  זמן  בּ אוֹ ת וֹ 

האלה ְַָר ח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תּת א, וּ בתוּ ה אתר . בּ כ ּמ ה 
כּ תיב והא  בּ גינ ּה . בּ רכוֹ ת ז' ירתא 
ע קינה  שׂ א  אדם בּ ן ואּת ה 
עּה  ו דּ אי , ישׂ רא בּ תוּ ת
ודא . ישׂ רא כּ נסת ע א ּת מר ,

דּ כּת יב מ כּ □א, ה)קׁש יא  (עמוס 
בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף א  נפ ה
כּ □הוּ  אמרי דּ קא והאי . ישׂ רא
הוּ א . ׁש ּפ יר  דּ א בּ מ□ה חבר יּ יא 
בּ ארח אּת מר ּפ רׁש ּת א אי אב
אב הכי. אמרי הוינן נחמה
קרא והא  א ּת מר , קינה בּ האי

הכי . א וֹ כח

ע  נתגר  ני ל ווי  ְְִִִִֵֵֶַָָָא

והאאמר  ה וּ א , הכי ודּ אי יּה  
מ□ה הה וּ א  י קׁש יא  הוה
דּ ר בּ י ג בּ י ואתינן מ כּ □א, יּת יר
אמר  דּ אנּפ ין. בּ חׁש וֹ כן ׁש מעוֹ ן,
מה א ׁש ּת מ וֹ דע , דּ אנּפ מחיזוּ  י,
דּ אנ ּפ י ו דּ אי, יּה  אמינא  . ּבדּ ב
. מ י איּמ א י אמר  ׁש וין. ו בּ י

 אאמינא  נפ ה כּ תיב יּה , 
מאן , ישׂ רא בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף
בּ דביתהוּ , רוּ גזא  יּה  דּ אית

למּט ה  וּ בתוּ לה מקוֹ מוֹ ת. בּ כּמ ה 
והרי בּ גללּה . בּ רכ וֹ ת ׁש בע יר ׁש ה
קינה  שׂ א אדם בּ ן  ואּת ה  כּ תוּ ב,
עליה  ודּ אי ישׂ ראל, בּ תוּ לת על
וזה  ישׂ ראל. כּ נסת  על נאמר,

ׁש כּ תוּ ב מהכּ ל, ה)קׁש ה  (עמוס  
בּ ת וּ לת  קוּ ם ת וֹ סיף לא  נפלה 
החברים  כּ ל ׁש אמרוּ  וזה  י שׂ ראל.
אם  אבל יפה . הוּ א זה  בּ דבר
נחמה, ׁש ל בּ דר נאמרה הּפ רׁש ה 
בּ ּק ינה  אבל  , ּכ אוֹ מרים  היינוּ 
מוֹ כיח  הכּ תוּ ב והרי  נאמר , הזּ וֹ 

. ּכ

היה אמר  והרי  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , 
יוֹ תר  דבר אוֹ תוֹ  לי קׁש ה
ׁש מעוֹ ן רבּ י אל וּ באנ וּ  מהכּ ל,
מּמ ראה  לי, אמר ּפ נים. בּ חׁש כוּ ת
אמר ּת י . ּבּ לב מה נ וֹ דע פני
אמר  ׁש וים. ולבּ י ׁש ּפ ני ו דּ אי לוֹ ,
לוֹ , אמרּת י .דּ בר לי  אמר לי,
קוּ ם  תוֹ סיף  לא נפלה כּ תוּ ב
רגז לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ישׂ ראל. בּ תוּ לת
תח זּ ר  לא מ ּמ נּ וּ , ויצאה בּ אׁש ּת וֹ 



האלה יא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ ההיא  דּ מטרוֹ ניתא ו'יקרא  (דף 
דּ מ כּ אע"ב ) וּ בעוּ תין זמנא,

מ כּ א ּה  דּ אחיד עד קבּה 
ּה  ואייתי ּה , ואוֹ קים בּ ידוֹ י,
יתּפ ר ׁש  דּ א  ּה  ואוֹ מי היכיּה ,
יתרחיק וא  עמין, מינּ ּה 

מינּ ּה .

הפלת וד ס ת את אקי הה א  ִִֶֶֶַַַַָָֻ

 ּזמניןכ  ּכ הוּ א , בּ רי ק וּ דׁש א 
כּ ד  בּ ג וּ תא, ישׂ רא דּ כנסת
אתיאת היא  זמנא , מטי הוה
והׁש ּת א מכּ א. קמי והדרת
א□א הכי, או  דּ א בּ גוּ תא 
בּ ידהא, יוֹ חיד הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א
ויתיב בּ הדּה  ויתּפ ייס ּה , ויוֹ קים
הוּ א, דּ הכי חזי ותא  היכיּה . ּה 
ק וּ ם, תוֹ סיף א נפ ה כּ תיב דּ הא 

כּ תיב, דּ א ט)וע בּ יּ וֹ ם(עמוס 
דּ ויד  ס כּ ת את אקים  ההוּ א 
ק וּ ם תוֹ סיף א  היא  הנפ ת,
אוֹ קים אנא אב אחרנין, כּ זמנין
ההוּ א בּ יּ וֹ ם כּ תיב דּ א  וע ּה .
אני הנּ פ ת, דּ וד סכּ ת את אקים
סכּ ת מאן דּ וד . סוּ כּ ת את אקים

הגּ בירה  כּ בוֹ ד  את ראה מי בּ עפר.
ה ּמ ל בּ ּק ׁש וֹ ת  ואת זמן בּ אוֹ ת וֹ 
א וֹ תּה  א וֹ חז ׁש הּמ ל עד כּ נגדּ ּה ,
א וֹ תּה  וּ מביא  א וֹ תּה , וּ מקים בּ יד וֹ 
יּפ רד  ׁש לּ א  לּה  ונ ׁש בּ ע להיכל וֹ ,
יתרחק  ולא  לעוֹ למים מּמ נּ ה

מּמ נּ וּ .

 ּזמןכ כּ ל - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  
בּ גּ לוּ ת, ישׂ ראל ׁש כּ נסת 
בּ אה  היא  הזּ מן, מ גּ יע כּ ׁש היה
ועכׁש ו . הּמ ל לפני וחוֹ זרת 
הּק דוֹ ׁש  אלּ א , ּכ לא הזּ וֹ  בּ גּ לוּ ת
ויקים  בּ ידיה יאחז  הוּ א  ּבּ רו
א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ויתּפ יּ ס אוֹ ת ּה 
זה,  ּׁש כ תראה וּ בא  להיכל וֹ .
קוּ ם, ת וֹ סיף לא נפלה כּ תוּ ב ׁש הרי

כּ תוּ ב, זה ט )ועל  בּ יּ וֹ ם (עמוס  
דּ ויד  סכּ ת את אקים ההוּ א
כּ מוֹ  ק וּ ם תוֹ סיף לא היא הנּ פלת.
אקים  אני  אבל האחרוֹ ת , בּ ּפ עמים
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם  כּ ת וּ ב, זה ועל אוֹ ת ּה .
אני ה נּ פלת , דּ ויד סכּ ת את אקים
סכּ ת  ז וֹ  מי דּ וד. סכּ ת את אקים

האלה ְַָר י
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הכי, או  בּ תראה דּ א בּ גוּ תא 
כּ זמנין הכי ּת יתוּ ב א היא  דּ הא 
דּ כּת יב אוֹ כח, קרא  והאי אחרנין,
בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף א  נפ ה
אוֹ סיף וא  נפ ה , ישׂ רא

כּ תיב . א הקימה 

תא  לב היכלי ני ל  ע  אל ְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָאני

 מתע דּ רגז מ כּ א  
ּה  ואׁש דּ י מטרוֹ ניתא,
הוה כּ ד ידיעא . זמנא מהיכ יּה ,
מטרוֹ ניתא מ יּ ד  זמנא , הה וּ א  מטי
מ כּ א . קמי ותבת עא ת הות
זמנין . וּ תת וּ תרין, חד , זמנא  וכן
אתרחקת בּ תרייתא, זמנא
ּה  ואׁש דּ י דּ מ כּ א, מהיכ א
רחיקא . זמנא  מהיכיּה  מ כּ א 
הוּ א או זמנא האי מ כּ א , אמר 

ק ּת יתי דּ היא זמנין מאיכּ ׁש אר 
בּ ני  ּכ עם איזי אנא  א□א  הכי,

עּה . ואתבּ ע היכי

תא מקי יד  אחז  לְִֵֵֶֶַָָָה

דּ הוהכּ ד  ּה  חמא  ג בּ ּה , מטא  
חמא מאן עפרא . ׁש כיבת

ו': ד

, ּכ אינ וֹ  ה זּ וֹ  האחר וֹ נה  בּ גּ לוּ ת
כּ מוֹ   ּכ תׁש וּ ב לא  לא ׁש הרי
ה זּ ה  והּפ סוּ ק האחרוֹ ת . בּ ּפ עמים
תוֹ סיף  לא נפלה ׁש כּ ת וּ ב מוֹ כיח ,
ולא  נפלה ישׂ ראל . בּ תוּ לת קוּ ם

כתוּ ב. לא להקימּה  א וֹ סיף

הגּ בירה מׁש ל  על ׁש רגז   למל 
לזמן מהיכלוֹ  אוֹ תּה  וזרק
זמן, אוֹ תוֹ  מגּ יע כּ ׁש היה  יד וּ ע.
ו ׁש בה  נכנסת היתה הגּ בירה  מיּ ד
אחת  ּפ עם  וכן  ,הּמ ל לפני
לּפ עם  ּפ עמים. וׁש לׁש  וּ ׁש ּת ים
מהיכל  התרחקה האחרוֹ נה
ה ּמ ל אוֹ תּה  וה ׁש לי , הּמ ל
, הּמ ל אמר רחוֹ ק. לזמן  מהיכלוֹ 
הּפ עמים  כּ ׁש אר אינ ּה  הזּ וֹ  הּפ עם
אני אלּ א , ּכ לפני תחזר ׁש היא
ואבּק ׁש  היכלי  בּ ני  כּ ל  עם  אל

אוֹ ת ּה .

א וֹ תּה כּ ׁש הגּ יע  ראה  אליה , 
ׁש וֹ כבת  ׁש היתה 



האלה יא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ ההיא  דּ מטרוֹ ניתא ו'יקרא  (דף 
דּ מ כּ אע"ב ) וּ בעוּ תין זמנא,

מ כּ א ּה  דּ אחיד עד קבּה 
ּה  ואייתי ּה , ואוֹ קים בּ ידוֹ י,
יתּפ ר ׁש  דּ א  ּה  ואוֹ מי היכיּה ,
יתרחיק וא  עמין, מינּ ּה 

מינּ ּה .

הפלת וד ס ת את אקי הה א  ִִֶֶֶַַַַָָֻ

 ּזמניןכ  ּכ הוּ א , בּ רי ק וּ דׁש א 
כּ ד  בּ ג וּ תא, ישׂ רא דּ כנסת
אתיאת היא  זמנא , מטי הוה
והׁש ּת א מכּ א. קמי והדרת
א□א הכי, או  דּ א בּ גוּ תא 
בּ ידהא, יוֹ חיד הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א
ויתיב בּ הדּה  ויתּפ ייס ּה , ויוֹ קים
הוּ א, דּ הכי חזי ותא  היכיּה . ּה 
ק וּ ם, תוֹ סיף א נפ ה כּ תיב דּ הא 

כּ תיב, דּ א ט)וע בּ יּ וֹ ם(עמוס 
דּ ויד  ס כּ ת את אקים  ההוּ א 
ק וּ ם תוֹ סיף א  היא  הנפ ת,
אוֹ קים אנא אב אחרנין, כּ זמנין
ההוּ א בּ יּ וֹ ם כּ תיב דּ א  וע ּה .
אני הנּ פ ת, דּ וד סכּ ת את אקים
סכּ ת מאן דּ וד . סוּ כּ ת את אקים

הגּ בירה  כּ בוֹ ד  את ראה מי בּ עפר.
ה ּמ ל בּ ּק ׁש וֹ ת  ואת זמן בּ אוֹ ת וֹ 
א וֹ תּה  א וֹ חז ׁש הּמ ל עד כּ נגדּ ּה ,
א וֹ תּה  וּ מביא  א וֹ תּה , וּ מקים בּ יד וֹ 
יּפ רד  ׁש לּ א  לּה  ונ ׁש בּ ע להיכל וֹ ,
יתרחק  ולא  לעוֹ למים מּמ נּ ה

מּמ נּ וּ .

 ּזמןכ כּ ל - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  
בּ גּ לוּ ת, ישׂ ראל ׁש כּ נסת 
בּ אה  היא  הזּ מן, מ גּ יע כּ ׁש היה
ועכׁש ו . הּמ ל לפני וחוֹ זרת 
הּק דוֹ ׁש  אלּ א , ּכ לא הזּ וֹ  בּ גּ לוּ ת
ויקים  בּ ידיה יאחז  הוּ א  ּבּ רו
א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ויתּפ יּ ס אוֹ ת ּה 
זה,  ּׁש כ תראה וּ בא  להיכל וֹ .
קוּ ם, ת וֹ סיף לא נפלה כּ תוּ ב ׁש הרי

כּ תוּ ב, זה ט )ועל  בּ יּ וֹ ם (עמוס  
דּ ויד  סכּ ת את אקים ההוּ א
כּ מוֹ  ק וּ ם תוֹ סיף לא היא הנּ פלת.
אקים  אני  אבל האחרוֹ ת , בּ ּפ עמים
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם  כּ ת וּ ב, זה ועל אוֹ ת ּה .
אני ה נּ פלת , דּ ויד סכּ ת את אקים
סכּ ת  ז וֹ  מי דּ וד. סכּ ת את אקים

האלה ְַָר י
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הכי, או  בּ תראה דּ א בּ גוּ תא 
כּ זמנין הכי ּת יתוּ ב א היא  דּ הא 
דּ כּת יב אוֹ כח, קרא  והאי אחרנין,
בּ תוּ ת קוּ ם תוֹ סיף א  נפ ה
אוֹ סיף וא  נפ ה , ישׂ רא

כּ תיב . א הקימה 

תא  לב היכלי ני ל  ע  אל ְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָאני

 מתע דּ רגז מ כּ א  
ּה  ואׁש דּ י מטרוֹ ניתא,
הוה כּ ד ידיעא . זמנא מהיכ יּה ,
מטרוֹ ניתא מ יּ ד  זמנא , הה וּ א  מטי
מ כּ א . קמי ותבת עא ת הות
זמנין . וּ תת וּ תרין, חד , זמנא  וכן
אתרחקת בּ תרייתא, זמנא
ּה  ואׁש דּ י דּ מ כּ א, מהיכ א
רחיקא . זמנא  מהיכיּה  מ כּ א 
הוּ א או זמנא האי מ כּ א , אמר 

ק ּת יתי דּ היא זמנין מאיכּ ׁש אר 
בּ ני  ּכ עם איזי אנא  א□א  הכי,

עּה . ואתבּ ע היכי

תא מקי יד  אחז  לְִֵֵֶֶַָָָה

דּ הוהכּ ד  ּה  חמא  ג בּ ּה , מטא  
חמא מאן עפרא . ׁש כיבת

ו': ד

, ּכ אינ וֹ  ה זּ וֹ  האחר וֹ נה  בּ גּ לוּ ת
כּ מוֹ   ּכ תׁש וּ ב לא  לא ׁש הרי
ה זּ ה  והּפ סוּ ק האחרוֹ ת . בּ ּפ עמים
תוֹ סיף  לא נפלה ׁש כּ ת וּ ב מוֹ כיח ,
ולא  נפלה ישׂ ראל . בּ תוּ לת קוּ ם

כתוּ ב. לא להקימּה  א וֹ סיף

הגּ בירה מׁש ל  על ׁש רגז   למל 
לזמן מהיכלוֹ  אוֹ תּה  וזרק
זמן, אוֹ תוֹ  מגּ יע כּ ׁש היה  יד וּ ע.
ו ׁש בה  נכנסת היתה הגּ בירה  מיּ ד
אחת  ּפ עם  וכן  ,הּמ ל לפני
לּפ עם  ּפ עמים. וׁש לׁש  וּ ׁש ּת ים
מהיכל  התרחקה האחרוֹ נה
ה ּמ ל אוֹ תּה  וה ׁש לי , הּמ ל
, הּמ ל אמר רחוֹ ק. לזמן  מהיכלוֹ 
הּפ עמים  כּ ׁש אר אינ ּה  הזּ וֹ  הּפ עם
אני אלּ א , ּכ לפני תחזר ׁש היא
ואבּק ׁש  היכלי  בּ ני  כּ ל  עם  אל

אוֹ ת ּה .

א וֹ תּה כּ ׁש הגּ יע  ראה  אליה , 
ׁש וֹ כבת  ׁש היתה 



האלה יג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ודּ אי  הכא, מכּ א הא  ,אוֹ ר בא 
וחדוותא דּ יּה , יקרא הוּ א כּ דין
בּ הדּה . אתּפ ייס מ כּ א כּ ד דּ כ□א ,

א)(כתיב א  שבע(מכים  בת ותבא
בּ כ דא) כגוונא החדרה המ ך  א
גבּ י  אתת  איהי זמנין אינּ וּ ן
הוּ א הדא קמיּה , וקמת  דּ מ כּ א ,

א)דכתיב, א פני (מכים וּת בא 
אב . הּמ פני וּת עמ וֹ ד , הּמ
מ כּ א א □א הכי, או דּ א בּ זמנא 
ויתיב בּ הדּה , וית ּפ ייס  ג בּ ּה , ייתי
דכתיב , הוּ א הדא  היכיּה . ּה 

ט) ודּ אי,(זכריה  יבא  ּכמ הנּ ה
פיּ יסא , יבא גבּ יּה , אנ ּת  ו א
, יבא . אּק מא , יבא .
, יבא  בּ כ□א .  אׁש מא 
וּ אזדּ וּ וגא היכ יּה ,  אעאה
אמר  דאּת  כּ מה  דּ עמין, ז וּ וּ גא  עּמ

ב ) בּ אמ וּ נה.(הושע  י וארשׂ ּת י

ה רית ג גלל ינ היה  לא בל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹגלת

דּ בגיןאמר הכי, אי ייסא , רבּ י 
הא הוה, דּ מטר וֹ ניתא 

מט ,דּ בב ּת ּמ ןבּ גוּ תא  ר וֹ ניתא  
אמר  . ּכ הוה א אמאי הות,

פ' זוהר 
שמות
ז '.) ד)

הוּ א  ׁש אז ודּ אי כּ אן,  הּמ ל
הכּ ל  ו שׂ מחת ׁש לּ ּה , הכּ בוֹ ד

עּמ ּה . מתּפ יּ ס כתובכּ ׁש ה ּמ ל) 
א) א אל (מלכים שבע בת ותבא

בּ כל  זה) כמו  החדרה, המלך
אל  בּ אה  היא הּפ עמים  אוֹ תן 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. ועוֹ מדת   הּמ ל

א) א הּמ ל ,(מלכים לפני וּת בא
בּ ּפ עם  אבל .הּמ ל לפני  ו ּת עמד
אליה   יל הּמ ל אלּ א  , ּכ לא  הזּ וֹ 
א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ויתּפ יּ ס
 ּמלכ הנּ ה  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  להיכל וֹ .
יבא  אליו. אּת  ולא ודּ אי, ,ל יבא 
להקים  ,ל יבא .אוֹ ת לפיּ ס ,ל
א וֹ ת לה ׁש לים , ל יבא . אוֹ ת
א וֹ ת להכניס ,ל יבא בּ כּ ל.
ז וּ וּ ג  עּמ וּ להזדּ וּ ג להיכל וֹ 
 וארשׂ ּת י ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עוֹ למים ,

בּ אמוּ נה. לי

ׁש בּ ׁש ביל אמר   ּכ אם ייסא, רבּ י 
הרי היה , זה הגּ בירה
הגּ בירה, ׁש ם היתה בּ בל בּ גלוּ ת

כּ  היה לא  הריולּמ ה ל וֹ , אמר  ? 

האלה ְַָר יב 
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. ישׂ רא בּ תוּ ת דּ א  דּ וד .
ודא נפ ה. דּ כּת יב כּ מה ה נּ וֹ פ ת:
, ישׂ רא דּ בּת וּ ת יקרא  היא
א וֹ יפנא ודא דּ יּה . ותוּ ׁש בּ ח ּת א

ׁש עתא . בּ ההיא 

קמי מעפר ְֲִִִֵַָָהתנערי

מ יּת אאמר  ודּ אי יהוּ דה , רבּ י 
ודא ואתיׁש בא, בּ אי, ע

ה ואזא  דּ מ □ה . כּ מהבּ רירוּ  אי, 
והׁש ּת א ו ׁש כחנא, דּ ׁש מענא חדא 
ר בּ י אמר דּ תנינן, ּה , רווחנא
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א זּמ ין יוֹ סי,
ויימא,  ישׂ רא כּ נסת ע אכרזא 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר  התנערי
דּ אחיד  כּ מאן ם,  ירוּ ׁש ׁש בי
התנער , ויימא  דּ חבריּה  בּ ידא 
יוֹ חיד  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א   ּכ ק וּ ם,

קוּ מי . התנערי, ויימא בּ ּה 

עד  לעלמי ע ויזדווג אליה  יב א  לְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה

כּ אמר וכן אחא , רבּ י יּה  
דּ מ כּ א היכ א בּ ני אינּ וּ ן
הוּ א הדא ּפ תחין, דּ א  בּ יׁש נא

ס)דכתיב, כּ י(ישעיה  אוֹ רי קוּ מי 

הנּ פלת,דּ וד  ישׂ ראל. בּ ת וּ לת זוֹ  ? 
כּ בוֹ דּה  וזהוּ  נפלה. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 

ות ׁש  י שׂ ראל בּ תוּ לת בּ חּת ּה ,ׁש ל 
ׁש עה. בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ  וזה

על אמר  דּ בּ רּת  ו דּ אי  יהוּ דה, רבּ י 
בּ רוּ ר  וזהוּ  והתיב, לבּ י
אחד  דבר כּ מוֹ  הוֹ ל וזה  הדּ בר .
ועכׁש ו וׁש כחּת י , ׁש מעּת י
רבּ י אמר  ׁש נינוּ , אוֹ ת וֹ . הרוחּת י
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד י וֹ סי ,
ויאמר, י שׂ ראל כּ נסת על להכריז 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר התנערי
בּ ידי ׁש אוֹ חז  כּ מי  ירוּ ׁש לם. ׁש בי 

קוּ ם  התנער, ויאמר: כּ חברוֹ  ! 
בּ ּה  יאחז  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קוּ מי התנערי, !ויאמר: 

א וֹ תם אמר כּ ל  וכ אחא, רבּ י לוֹ  
ּפ וֹ תחים  ה ּמ ל היכל בּ ני

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  זה. ט )בּ לׁש וֹ ן (שם 
הרי ,אוֹ ר בא כּ י אוֹ רי קוּ מי



האלה יג ְַָר
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ודּ אי  הכא, מכּ א הא  ,אוֹ ר בא 
וחדוותא דּ יּה , יקרא הוּ א כּ דין
בּ הדּה . אתּפ ייס מ כּ א כּ ד דּ כ□א ,

א)(כתיב א  שבע(מכים  בת ותבא
בּ כ דא) כגוונא החדרה המ ך  א
גבּ י  אתת  איהי זמנין אינּ וּ ן
הוּ א הדא קמיּה , וקמת  דּ מ כּ א ,

א)דכתיב, א פני (מכים וּת בא 
אב . הּמ פני וּת עמ וֹ ד , הּמ
מ כּ א א □א הכי, או דּ א בּ זמנא 
ויתיב בּ הדּה , וית ּפ ייס  ג בּ ּה , ייתי
דכתיב , הוּ א הדא  היכיּה . ּה 

ט) ודּ אי,(זכריה  יבא  ּכמ הנּ ה
פיּ יסא , יבא גבּ יּה , אנ ּת  ו א
, יבא . אּק מא , יבא .
, יבא  בּ כ□א .  אׁש מא 
וּ אזדּ וּ וגא היכ יּה ,  אעאה
אמר  דאּת  כּ מה  דּ עמין, ז וּ וּ גא  עּמ

ב ) בּ אמ וּ נה.(הושע  י וארשׂ ּת י

ה רית ג גלל ינ היה  לא בל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹגלת

דּ בגיןאמר הכי, אי ייסא , רבּ י 
הא הוה, דּ מטר וֹ ניתא 

מט ,דּ בב ּת ּמ ןבּ גוּ תא  ר וֹ ניתא  
אמר  . ּכ הוה א אמאי הות,

פ' זוהר 
שמות
ז '.) ד)

הוּ א  ׁש אז ודּ אי כּ אן,  הּמ ל
הכּ ל  ו שׂ מחת ׁש לּ ּה , הכּ בוֹ ד

עּמ ּה . מתּפ יּ ס כתובכּ ׁש ה ּמ ל) 
א) א אל (מלכים שבע בת ותבא

בּ כל  זה) כמו  החדרה, המלך
אל  בּ אה  היא הּפ עמים  אוֹ תן 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. ועוֹ מדת   הּמ ל

א) א הּמ ל ,(מלכים לפני וּת בא
בּ ּפ עם  אבל .הּמ ל לפני  ו ּת עמד
אליה   יל הּמ ל אלּ א  , ּכ לא  הזּ וֹ 
א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ויתּפ יּ ס
 ּמלכ הנּ ה  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  להיכל וֹ .
יבא  אליו. אּת  ולא ודּ אי, ,ל יבא 
להקים  ,ל יבא .אוֹ ת לפיּ ס ,ל
א וֹ ת לה ׁש לים , ל יבא . אוֹ ת
א וֹ ת להכניס ,ל יבא בּ כּ ל.
ז וּ וּ ג  עּמ וּ להזדּ וּ ג להיכל וֹ 
 וארשׂ ּת י ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עוֹ למים ,

בּ אמוּ נה. לי

ׁש בּ ׁש ביל אמר   ּכ אם ייסא, רבּ י 
הרי היה , זה הגּ בירה
הגּ בירה, ׁש ם היתה בּ בל בּ גלוּ ת

כּ  היה לא  הריולּמ ה ל וֹ , אמר  ? 

האלה ְַָר יב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. ישׂ רא בּ תוּ ת דּ א  דּ וד .
ודא נפ ה. דּ כּת יב כּ מה ה נּ וֹ פ ת:
, ישׂ רא דּ בּת וּ ת יקרא  היא
א וֹ יפנא ודא דּ יּה . ותוּ ׁש בּ ח ּת א

ׁש עתא . בּ ההיא 

קמי מעפר ְֲִִִֵַָָהתנערי

מ יּת אאמר  ודּ אי יהוּ דה , רבּ י 
ודא ואתיׁש בא, בּ אי, ע

ה ואזא  דּ מ □ה . כּ מהבּ רירוּ  אי, 
והׁש ּת א ו ׁש כחנא, דּ ׁש מענא חדא 
ר בּ י אמר דּ תנינן, ּה , רווחנא
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א זּמ ין יוֹ סי,
ויימא,  ישׂ רא כּ נסת ע אכרזא 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר  התנערי
דּ אחיד  כּ מאן ם,  ירוּ ׁש ׁש בי
התנער , ויימא  דּ חבריּה  בּ ידא 
יוֹ חיד  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א   ּכ ק וּ ם,

קוּ מי . התנערי, ויימא בּ ּה 

עד  לעלמי ע ויזדווג אליה  יב א  לְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה

כּ אמר וכן אחא , רבּ י יּה  
דּ מ כּ א היכ א בּ ני אינּ וּ ן
הוּ א הדא ּפ תחין, דּ א  בּ יׁש נא

ס)דכתיב, כּ י(ישעיה  אוֹ רי קוּ מי 

הנּ פלת,דּ וד  ישׂ ראל. בּ ת וּ לת זוֹ  ? 
כּ בוֹ דּה  וזהוּ  נפלה. ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 

ות ׁש  י שׂ ראל בּ תוּ לת בּ חּת ּה ,ׁש ל 
ׁש עה. בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ  וזה

על אמר  דּ בּ רּת  ו דּ אי  יהוּ דה, רבּ י 
בּ רוּ ר  וזהוּ  והתיב, לבּ י
אחד  דבר כּ מוֹ  הוֹ ל וזה  הדּ בר .
ועכׁש ו וׁש כחּת י , ׁש מעּת י
רבּ י אמר  ׁש נינוּ , אוֹ ת וֹ . הרוחּת י
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עתיד י וֹ סי ,
ויאמר, י שׂ ראל כּ נסת על להכריז 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר התנערי
בּ ידי ׁש אוֹ חז  כּ מי  ירוּ ׁש לם. ׁש בי 

קוּ ם  התנער, ויאמר: כּ חברוֹ  ! 
בּ ּה  יאחז  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קוּ מי התנערי, !ויאמר: 

א וֹ תם אמר כּ ל  וכ אחא, רבּ י לוֹ  
ּפ וֹ תחים  ה ּמ ל היכל בּ ני

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  זה. ט )בּ לׁש וֹ ן (שם 
הרי ,אוֹ ר בא כּ י אוֹ רי קוּ מי



האלה טוְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ק וּ דׁש א , ישׂ רא דּ גוּ  אתר וּ בכ
ואתקבי עייהוּ , בּ עי ה וּ א  בּ רי

עּמ ין . מאינ וּ ן

יני ה' ע ה  ְִִִִַָָמצרי

כּ ּת יב,ּת א מה נ "ב )חזי, (ישעיה  
ירד  מצרים ה' אמר  כה 
ואוּ ר  ׁש ם גוּ ר ברא ׁש וֹ נה עּמ י
דּ אתרעם ּת וּ רעמא עׁש ק וֹ  בּ אפס
אוּ ר , ע הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א
אוּ ר , י עבד מה חמוּ  ואמר,
בּ הוּ  עבדית דּ אנא מצרים דּ הא 

ועּמ י דּ ינין, אינּ וּ ן  ּ(אינון )כ 
בּ יניהוֹ ן, דיּ ירא  ּת ּמ ן, נחּת וּ 

וי בּ ינייהוּ , מצראי הבוּ ןוקבּ וּ ם  
ואף גּ וֹ שן, ארץ ארעא  ׁש פר וֹ ן
א בּ גוּ תא , וֹ ן דּ אעיקוּ  גּ ב ע
דּ כּת יב, מ נּ ה וֹ ן, ארעא אעדוּ 

ט ') א ׁש ר (שמות  גּ וֹ שן בּ ארץ רק
וּ מיטב וגוֹ '.  ישׂ רא בּ ני ׁש ם 
דּ כּת יב, הוה, דּ מצרים  ארעא

מ "ו) הארץ(בראשית בּ מיטב
אעדּ וּ  דּ א ותוּ , רעמסס. בּ ארץ

דּ כּת יב, כּ וּ ם, (שמות מדּ הוֹ ן 
וג וֹ '.ט ') ישׂ רא בּ ני וּ מ ּמ קנה 

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל, ׁש גּ לוּ 
ונפרע  וּ מתרעם עליהם, מבּק ׁש 

עּמ ים. מאוֹ תם

אמר בּ א כּ ה כּ תוּ ב , מה וּ ראה 
עּמ י ירד מצרים אלהים ה'
בּ אפס  ואוּ ר ׁש ם  לגוּ ר בּ ראׁש נה
הּק דוֹ ׁש  ׁש התרעם  ּת רעמת עׁש קוֹ .
ראוּ  ואמר , אוּ ר , על הוּ א  ּבּ רו
ׁש הרי אוּ ר, לי עשׂ ה מה
כּ ל  בהם עשׂ יתי  ׁש אני בּ מצרים
ירדוּ  [הם] ועּמ י  ה דּ ינים, אוֹ תם
וק בּ לוּ ם  בּ יניהם , לד וּ ר לׁש ם
להם  ונתנ וּ  בּ יניהם , הּמ צרים
ואף  גּ ׁש ן . ארץ הארץ, ׁש ל היּ פי 
לא  בּ גּ לוּ ת, להם ׁש הציקוּ  גּ ב על
ׁש כּ תוּ ב  הארץ, את מהם לקחוּ 

ט ) אׁש ר (שמות גּ ׁש ן בּ ארץ רק
וּ מיטב  וג וֹ '. י שׂ ראל בּ ני  ׁש ם
ׁש כּ תוּ ב  היתה, מצרים ארץ

מז) הארץ (בראשית בּ מיטב
ׁש לּ א  ועוֹ ד, רעמסס. בּ ארץ
ׁש כּ תוּ ב  כּ ל וּ ם, מלּ הם העבירוּ 

ט ) ישׂ ראל (שמות  בּ ני  וּ מ ּמ קנה 

האלה ְַָר יד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

גּ רם, דּ חּט אה  ּת נינן, הא  יּה ,
ואעיוּ  נכריּ וֹ ת, נׁש ים דּ נטוּ 
בּ ר ׁש וּ תא קדּ יׁש א קיּ ימא  בּ רית
מ נּ הוֹ ן אתאבידוּ   ּכ וּ בגין אחרא.
מעבּ ד  דּ אתחזי ואתוון, נּס ין,
בּ גוּ תא הכי הוה דּ א  מה ה וּ ,
יּה , ׁש בטי הו וֹ  דּ כ□הוּ  דּ מצרים,

ישׂ רא א ')בּ ני בּ ני(ד' עא וּ , 
נפקוּ .  ישׂ רא

יהע מל ה ' ינק התנערי יאמר  ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹה '

ק וּ דׁש אבּ גוּ תא בּ עי דּ אדם, 
אתיּק רא הוּ א בּ רי
א ּק מא איהוּ  וּ מיתי בּ עמא ,
ּה  וּ נערא  מטרוֹ ניתא,
ּת ּמ ן דּ יערע מאן  ווי מעפרא .

דּ יימא  בּ ׁש עתא נ "ב )קמיּה , (ישעיה 
ׁש בי ק וּ מי מעפר התנערי 
.צ וּ אר מ וֹ סרי התּפ ּת חי ירוּ ׁש ים
דּ ייק וּ ם ועּמ א מכּ א הוּ א מאן

י "ט)קמיּה . א י י(ישעיה  ונעוּ  
או מצרים, איי מ ּפ ניו, מצרים 
ע א□א אּת מר, ואעין  אבנין ע
וע ע□אין, ממנן דּ רגּ ין אינּ וּ ן  ּכ
דּ הוֹ ן . ּת ּת אין ּפ וּ חנין אינּ וּ ן

ׁש נּ שׂ אוּ  גּ רם , ׁש החטא  ׁש נינ וּ 
בּ רית  א וֹ ת והכניסוּ  נכריּ וֹ ת נ ׁש ים
נאבדוּ  ולכן  אחרת, לר ׁש וּ ת קדׁש 
ׁש רא וּ יים  והא וֹ תוֹ ת הנּ ּס ים מהם 
היה  לּ א  מה להם, להעשׂ וֹ ת היוּ 
היוּ  ׁש כּ לּ ם מצרים, בּ גלוּ ת  ּכ
וּ בני נכנסוּ , י שׂ ראל בּ ני  יּה , ׁש בטי

יצאוּ . ישׂ ראל

בּ רוּ בּ גל וּ ת הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה אד וֹ ם 
בּ עוֹ לם  להתכּ בּ ד הוּ א
הגּ בירה  את להקים הוּ א ולבא 
למי אוֹ י מהעפר. אוֹ ת ּה  וּ לנער
ׁש יּ אמר  בּ ׁש עה לפניו ׁש ם ׁש יּ ּמ צא

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר התנערי
מוֹ סרי התּפ ּת חי יר וּ ׁש לם  ׁש בי 
והעם  הּמ ל הוּ א מי . צוּ אר

לפניו אליליׁש יּ עמד ונעוּ  ? 
לא  מצרים , אלילי  מּפ ניו. מצרים
על  א לּ א נאמר, ואבנים עצים על
ממנּ וֹ ת  דּ רג וֹ ת א וֹ תם כּ ל
העבוֹ דוֹ ת  א וֹ תם  ועל העליוֹ נוֹ ת,
מקוֹ ם  וּ בכל ׁש לּ הם . הּת ח ּת וֹ נוֹ ת



האלה טוְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ק וּ דׁש א , ישׂ רא דּ גוּ  אתר וּ בכ
ואתקבי עייהוּ , בּ עי ה וּ א  בּ רי

עּמ ין . מאינ וּ ן

יני ה' ע ה  ְִִִִַָָמצרי

כּ ּת יב,ּת א מה נ "ב )חזי, (ישעיה  
ירד  מצרים ה' אמר  כה 
ואוּ ר  ׁש ם גוּ ר ברא ׁש וֹ נה עּמ י
דּ אתרעם ּת וּ רעמא עׁש ק וֹ  בּ אפס
אוּ ר , ע הוּ א  בּ רי ק וּ דׁש א
אוּ ר , י עבד מה חמוּ  ואמר,
בּ הוּ  עבדית דּ אנא מצרים דּ הא 

ועּמ י דּ ינין, אינּ וּ ן  ּ(אינון )כ 
בּ יניהוֹ ן, דיּ ירא  ּת ּמ ן, נחּת וּ 

וי בּ ינייהוּ , מצראי הבוּ ןוקבּ וּ ם  
ואף גּ וֹ שן, ארץ ארעא  ׁש פר וֹ ן
א בּ גוּ תא , וֹ ן דּ אעיקוּ  גּ ב ע
דּ כּת יב, מ נּ ה וֹ ן, ארעא אעדוּ 

ט ') א ׁש ר (שמות  גּ וֹ שן בּ ארץ רק
וּ מיטב וגוֹ '.  ישׂ רא בּ ני ׁש ם 
דּ כּת יב, הוה, דּ מצרים  ארעא

מ "ו) הארץ(בראשית בּ מיטב
אעדּ וּ  דּ א ותוּ , רעמסס. בּ ארץ

דּ כּת יב, כּ וּ ם, (שמות מדּ הוֹ ן 
וג וֹ '.ט ') ישׂ רא בּ ני וּ מ ּמ קנה 

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל, ׁש גּ לוּ 
ונפרע  וּ מתרעם עליהם, מבּק ׁש 

עּמ ים. מאוֹ תם

אמר בּ א כּ ה כּ תוּ ב , מה וּ ראה 
עּמ י ירד מצרים אלהים ה'
בּ אפס  ואוּ ר ׁש ם  לגוּ ר בּ ראׁש נה
הּק דוֹ ׁש  ׁש התרעם  ּת רעמת עׁש קוֹ .
ראוּ  ואמר , אוּ ר , על הוּ א  ּבּ רו
ׁש הרי אוּ ר, לי עשׂ ה מה
כּ ל  בהם עשׂ יתי  ׁש אני בּ מצרים
ירדוּ  [הם] ועּמ י  ה דּ ינים, אוֹ תם
וק בּ לוּ ם  בּ יניהם , לד וּ ר לׁש ם
להם  ונתנ וּ  בּ יניהם , הּמ צרים
ואף  גּ ׁש ן . ארץ הארץ, ׁש ל היּ פי 
לא  בּ גּ לוּ ת, להם ׁש הציקוּ  גּ ב על
ׁש כּ תוּ ב  הארץ, את מהם לקחוּ 

ט ) אׁש ר (שמות גּ ׁש ן בּ ארץ רק
וּ מיטב  וג וֹ '. י שׂ ראל בּ ני  ׁש ם
ׁש כּ תוּ ב  היתה, מצרים ארץ

מז) הארץ (בראשית בּ מיטב
ׁש לּ א  ועוֹ ד, רעמסס. בּ ארץ
ׁש כּ תוּ ב  כּ ל וּ ם, מלּ הם העבירוּ 

ט ) ישׂ ראל (שמות  בּ ני  וּ מ ּמ קנה 

האלה ְַָר יד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

גּ רם, דּ חּט אה  ּת נינן, הא  יּה ,
ואעיוּ  נכריּ וֹ ת, נׁש ים דּ נטוּ 
בּ ר ׁש וּ תא קדּ יׁש א קיּ ימא  בּ רית
מ נּ הוֹ ן אתאבידוּ   ּכ וּ בגין אחרא.
מעבּ ד  דּ אתחזי ואתוון, נּס ין,
בּ גוּ תא הכי הוה דּ א  מה ה וּ ,
יּה , ׁש בטי הו וֹ  דּ כ□הוּ  דּ מצרים,

ישׂ רא א ')בּ ני בּ ני(ד' עא וּ , 
נפקוּ .  ישׂ רא

יהע מל ה ' ינק התנערי יאמר  ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹה '

ק וּ דׁש אבּ גוּ תא בּ עי דּ אדם, 
אתיּק רא הוּ א בּ רי
א ּק מא איהוּ  וּ מיתי בּ עמא ,
ּה  וּ נערא  מטרוֹ ניתא,
ּת ּמ ן דּ יערע מאן  ווי מעפרא .

דּ יימא  בּ ׁש עתא נ "ב )קמיּה , (ישעיה 
ׁש בי ק וּ מי מעפר התנערי 
.צ וּ אר מ וֹ סרי התּפ ּת חי ירוּ ׁש ים
דּ ייק וּ ם ועּמ א מכּ א הוּ א מאן

י "ט)קמיּה . א י י(ישעיה  ונעוּ  
או מצרים, איי מ ּפ ניו, מצרים 
ע א□א אּת מר, ואעין  אבנין ע
וע ע□אין, ממנן דּ רגּ ין אינּ וּ ן  ּכ
דּ הוֹ ן . ּת ּת אין ּפ וּ חנין אינּ וּ ן

ׁש נּ שׂ אוּ  גּ רם , ׁש החטא  ׁש נינ וּ 
בּ רית  א וֹ ת והכניסוּ  נכריּ וֹ ת נ ׁש ים
נאבדוּ  ולכן  אחרת, לר ׁש וּ ת קדׁש 
ׁש רא וּ יים  והא וֹ תוֹ ת הנּ ּס ים מהם 
היה  לּ א  מה להם, להעשׂ וֹ ת היוּ 
היוּ  ׁש כּ לּ ם מצרים, בּ גלוּ ת  ּכ
וּ בני נכנסוּ , י שׂ ראל בּ ני  יּה , ׁש בטי

יצאוּ . ישׂ ראל

בּ רוּ בּ גל וּ ת הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה אד וֹ ם 
בּ עוֹ לם  להתכּ בּ ד הוּ א
הגּ בירה  את להקים הוּ א ולבא 
למי אוֹ י מהעפר. אוֹ ת ּה  וּ לנער
ׁש יּ אמר  בּ ׁש עה לפניו ׁש ם ׁש יּ ּמ צא

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר התנערי
מוֹ סרי התּפ ּת חי יר וּ ׁש לם  ׁש בי 
והעם  הּמ ל הוּ א מי . צוּ אר

לפניו אליליׁש יּ עמד ונעוּ  ? 
לא  מצרים , אלילי  מּפ ניו. מצרים
על  א לּ א נאמר, ואבנים עצים על
ממנּ וֹ ת  דּ רג וֹ ת א וֹ תם כּ ל
העבוֹ דוֹ ת  א וֹ תם  ועל העליוֹ נוֹ ת,
מקוֹ ם  וּ בכל ׁש לּ הם . הּת ח ּת וֹ נוֹ ת



האלה יז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ק וּ דׁש א ייתי דּ כד  בּ גין זמנא,
א יּ יּת א, פקדּ א הוּ א בּ רי
בּ הדּה , דּ קיימין אינּ וּ ן מאן  ּיס ּת כ
 בּ כ עּמ ּה , דּ מ ׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן  בּ כ
יׁש ּת כּ ח ו א וחד, חד  דּ כ עוֹ בדוֹ י

דּ כּת יב, ס "ג)זכּ אי. וא בּ יט(ישעיה  
ע עקּת ין וכּמ ה עוֹ זר. ואין

. ישׂ רא עקּת ין

יח  מל ני לא ר  ויז ה  זמ  תא היה  למי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַארי 

ויׁש ּת כּ חז כּ אה דּ יז דּ מן מאן 
בּ גין זמנא , בּ ההוּ א 
זמנא בּ ההוּ א  דּ יתקיּ ים  דּ הה וּ א 
נהירוּ  ההוּ א  יזכּ ה בּ מהימנוּ תא ,
זמנא ההוּ א  וע דּ מ כּ א . דּ חדוה

י"ג)כּ ּת יב, כּ צרוֹ ף(זכריה וּ צרפ ּת ים  
את כּ בחוֹ ן וּ בחנ ּת ים  ה כּ סף את

וג וֹ '. ה זּ הב

י מ' ענ עד יהיה  יראל  על  צר ת  הי ההא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָעת

עבתר מתערי עקּת ין דּ אינּ וּ ן 
עּמ ין וכ , ישׂ רא
כּ חדא יתייעט וּ ן וּ מ כיהוֹ ן
גּ זירין כּ ּמ ה וּ מתערי עייה וּ ,
חדא בּ עיטא סקי כּ □הוּ  בּ יׁש ין,

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש יּ בא
הם  מי יסּת כּ ל  האיּ לה, את לפקד
א וֹ תם  בּ כל  עּמ ּה , ׁש עמדוּ  אוֹ תם
כּ ל  מעשׂ י  בּ כל  עּמ ּה , ׁש נּ מצאים 
צדּ יק, יּמ צא  ולא ואחד, אחד 

סג )ׁש כּ תוּ ב ואין(ישעיה ואבּ יט 
צרוֹ ת  על צר וֹ ת וכ ּמ ה עוֹ זר.

לישׂ ראל.

בּ אוֹ תוֹ אׁש רי ויּמ צא ׁש יּ זדּ ּמ ן מי 
ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם - הזּ מן
יז כּ ה  בּ אמוּ נה, זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ עמד
, הּמ ל שׂ מחת ׁש ל אוֹ ר  לאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב זמן  אוֹ תוֹ  יג )ועל (זכריה 
הכּ סף  את  כּ צרף וּ צרפ ּת ים 
וגוֹ '. ה זּ הב את  כּ בחן  וּ בחנּת ים

על לאחר יתעוֹ ררוּ  צרוֹ ת  ׁש אוֹ תן  
העּמ ים  וכל  ישׂ ראל,
עליהם, כּ אחד יתיעצוּ  וּ מלכיהם
רעוֹ ת, גזרוֹ ת כּ ּמ ה וּ מעוֹ ררים
עליהם, אחת בּ עצה עוֹ לים וכלּ ם

האלה ְַָר טז 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ כּמ ה אתדּ נ וּ  דּ א  ּכ ועם
דּ ינין .

יתר יק יני לה עה אר וחמר ִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקל

אבא ּט י עׁש ק וֹ , בּ אפס א וּ ר 
ע"ב ) ז ' בּ ארעא(דף וֹ ן

ארעא וֹ ן ונט ע מא , דּ סייפי
 ּכ דּ עבדי מצראי, וּ מה דּ הוֹ ן.
 בּ כ אתדּ נוּ  , ישׂ רא טבאן הני
וּ ׁש אר  ואדוֹ ם אוּ ר דּ ינין. אינּ וּ ן
וֹ ן, וקטין וֹ ן, דּ מעיקין עּמ ין,
אחת ע ממוֹ ניהוֹ ן, וֹ ן ונט ין
הוּ א בּ רי דקוּ ד ׁש א  וכּמ ה כּ ּמ ה 
עייהוּ , ׁש מיּה  יּק רא  בּ עי

"ח)דּ כּת יב,  ּת י(יחזקא ּוהתגּ ד 
התם ונוֹ דעּת י. והתקדּ ׁש ּת י
 בּ כ והכא  חד, בּ מ כּ א בּ מצרים 

דּ עמא . מ כין

צ יק  יצא ולא מ ה תא  היה  למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹווי

וּ בכה,ר בּ י ידוֹ י זקף  ׁש מעוֹ ן 
דּ יזדּ מן מאן ווי ואמר,
חוּ קיּה  וזכּ אה זמנא , בּ ההוּ א 
בּ ההוּ א ויׁש ּת כּ ח דּ יזדּ מן מאן
בּ ההוּ א דּ יזדּ מן מאן  ווי זמנא,

ז': ד

בּ כּמ ה  נ דּ וֹ נוּ  זה כּ ל ועם  וג וֹ ',
דינים.

בּ אבל  הּט יל אוּ ר עׁש קוֹ , אפס 
ׁש בּ סוֹ ף  בּ ארץ אוֹ תם 
מהם. ארצם  את ונטל העוֹ לם,
הּט וֹ בוֹ ת  כּ ל ׁש עשׂ וּ  הּמ צרים וּ מה 
א וֹ תם  בּ כל  נדּ וֹ נוּ  לישׂ ראל  הלּ ל וּ 
וּ ׁש אר  ואד וֹ ם אוּ ר  - דּ ינים
וה וֹ רגים  להם, ׁש ּמ ציקים העּמ ים
על  ממוֹ נם, את ונ וֹ טלים  אוֹ תם,
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת 
עליהם, ׁש מוֹ  את  לכבּ ד  רוֹ צה הוּ א 

לח )ׁש כּ ת וּ ב והת גּ דּ ל ּת י(יחזקאל 
ׁש ם  ונוֹ דע ּת י . והתקדּ ׁש ּת י
בּ כל  וכאן  אחד,  בּ מל בּ מצרים

העוֹ לם. מלכי

וּ בכה ר בּ י ידיו , הרים ׁש מעוֹ ן  
ׁש יּ זדּ ּמ ן למי אוֹ י ואמר,
מי ׁש ל  חלקוֹ  ואׁש רי  זמן , בּ אוֹ ת וֹ 
למי אוֹ י זמן. בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן
מוּ ם  - זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן



האלה יז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ק וּ דׁש א ייתי דּ כד  בּ גין זמנא,
א יּ יּת א, פקדּ א הוּ א בּ רי
בּ הדּה , דּ קיימין אינּ וּ ן מאן  ּיס ּת כ
 בּ כ עּמ ּה , דּ מ ׁש ּת כּ חי אינּ וּ ן  בּ כ
יׁש ּת כּ ח ו א וחד, חד  דּ כ עוֹ בדוֹ י

דּ כּת יב, ס "ג)זכּ אי. וא בּ יט(ישעיה  
ע עקּת ין וכּמ ה עוֹ זר. ואין

. ישׂ רא עקּת ין

יח  מל ני לא ר  ויז ה  זמ  תא היה  למי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַארי 

ויׁש ּת כּ חז כּ אה דּ יז דּ מן מאן 
בּ גין זמנא , בּ ההוּ א 
זמנא בּ ההוּ א  דּ יתקיּ ים  דּ הה וּ א 
נהירוּ  ההוּ א  יזכּ ה בּ מהימנוּ תא ,
זמנא ההוּ א  וע דּ מ כּ א . דּ חדוה

י"ג)כּ ּת יב, כּ צרוֹ ף(זכריה וּ צרפ ּת ים  
את כּ בחוֹ ן וּ בחנ ּת ים  ה כּ סף את

וג וֹ '. ה זּ הב

י מ' ענ עד יהיה  יראל  על  צר ת  הי ההא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָעת

עבתר מתערי עקּת ין דּ אינּ וּ ן 
עּמ ין וכ , ישׂ רא
כּ חדא יתייעט וּ ן וּ מ כיהוֹ ן
גּ זירין כּ ּמ ה וּ מתערי עייה וּ ,
חדא בּ עיטא סקי כּ □הוּ  בּ יׁש ין,

הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש יּ בא
הם  מי יסּת כּ ל  האיּ לה, את לפקד
א וֹ תם  בּ כל  עּמ ּה , ׁש עמדוּ  אוֹ תם
כּ ל  מעשׂ י  בּ כל  עּמ ּה , ׁש נּ מצאים 
צדּ יק, יּמ צא  ולא ואחד, אחד 

סג )ׁש כּ תוּ ב ואין(ישעיה ואבּ יט 
צרוֹ ת  על צר וֹ ת וכ ּמ ה עוֹ זר.

לישׂ ראל.

בּ אוֹ תוֹ אׁש רי ויּמ צא ׁש יּ זדּ ּמ ן מי 
ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם - הזּ מן
יז כּ ה  בּ אמוּ נה, זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ עמד
, הּמ ל שׂ מחת ׁש ל אוֹ ר  לאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב זמן  אוֹ תוֹ  יג )ועל (זכריה 
הכּ סף  את  כּ צרף וּ צרפ ּת ים 
וגוֹ '. ה זּ הב את  כּ בחן  וּ בחנּת ים

על לאחר יתעוֹ ררוּ  צרוֹ ת  ׁש אוֹ תן  
העּמ ים  וכל  ישׂ ראל,
עליהם, כּ אחד יתיעצוּ  וּ מלכיהם
רעוֹ ת, גזרוֹ ת כּ ּמ ה וּ מעוֹ ררים
עליהם, אחת בּ עצה עוֹ לים וכלּ ם

האלה ְַָר טז 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ כּמ ה אתדּ נ וּ  דּ א  ּכ ועם
דּ ינין .

יתר יק יני לה עה אר וחמר ִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקל

אבא ּט י עׁש ק וֹ , בּ אפס א וּ ר 
ע"ב ) ז ' בּ ארעא(דף וֹ ן

ארעא וֹ ן ונט ע מא , דּ סייפי
 ּכ דּ עבדי מצראי, וּ מה דּ הוֹ ן.
 בּ כ אתדּ נוּ  , ישׂ רא טבאן הני
וּ ׁש אר  ואדוֹ ם אוּ ר דּ ינין. אינּ וּ ן
וֹ ן, וקטין וֹ ן, דּ מעיקין עּמ ין,
אחת ע ממוֹ ניהוֹ ן, וֹ ן ונט ין
הוּ א בּ רי דקוּ ד ׁש א  וכּמ ה כּ ּמ ה 
עייהוּ , ׁש מיּה  יּק רא  בּ עי

"ח)דּ כּת יב,  ּת י(יחזקא ּוהתגּ ד 
התם ונוֹ דעּת י. והתקדּ ׁש ּת י
 בּ כ והכא  חד, בּ מ כּ א בּ מצרים 

דּ עמא . מ כין

צ יק  יצא ולא מ ה תא  היה  למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹווי

וּ בכה,ר בּ י ידוֹ י זקף  ׁש מעוֹ ן 
דּ יזדּ מן מאן ווי ואמר,
חוּ קיּה  וזכּ אה זמנא , בּ ההוּ א 
בּ ההוּ א ויׁש ּת כּ ח דּ יזדּ מן מאן
בּ ההוּ א דּ יזדּ מן מאן  ווי זמנא,

ז': ד

בּ כּמ ה  נ דּ וֹ נוּ  זה כּ ל ועם  וג וֹ ',
דינים.

בּ אבל  הּט יל אוּ ר עׁש קוֹ , אפס 
ׁש בּ סוֹ ף  בּ ארץ אוֹ תם 
מהם. ארצם  את ונטל העוֹ לם,
הּט וֹ בוֹ ת  כּ ל ׁש עשׂ וּ  הּמ צרים וּ מה 
א וֹ תם  בּ כל  נדּ וֹ נוּ  לישׂ ראל  הלּ ל וּ 
וּ ׁש אר  ואד וֹ ם אוּ ר  - דּ ינים
וה וֹ רגים  להם, ׁש ּמ ציקים העּמ ים
על  ממוֹ נם, את ונ וֹ טלים  אוֹ תם,
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת 
עליהם, ׁש מוֹ  את  לכבּ ד  רוֹ צה הוּ א 

לח )ׁש כּ ת וּ ב והת גּ דּ ל ּת י(יחזקאל 
ׁש ם  ונוֹ דע ּת י . והתקדּ ׁש ּת י
בּ כל  וכאן  אחד,  בּ מל בּ מצרים

העוֹ לם. מלכי

וּ בכה ר בּ י ידיו , הרים ׁש מעוֹ ן  
ׁש יּ זדּ ּמ ן למי אוֹ י ואמר,
מי ׁש ל  חלקוֹ  ואׁש רי  זמן , בּ אוֹ ת וֹ 
למי אוֹ י זמן. בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן
מוּ ם  - זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן



האלה יטְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ ארעא  ויתגּ י יקוּ ם קי "טכּ ד  (וירא 
רכ "א) הוּ אע"א, דּ איהוּ  בּ גין  ,י דּ ג

בּ ארעא דּ אתחרבא קדמאה  אתר
ּת ּמ ן יתגּ י , ּכ וּ בגין ק דּ יׁש א ,
יּת ער  וּ מ ּת ּמ ן אתר, כ קדמאה

עמא . כ קרבין

להע ל  לעיני אחד כב ע מלחמה  יע  כבי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָבעה 

דעּמ וּ דאבתר  יוֹ מין, ארבּ עין 
ׁש מ יּ א, מארעא יקוּ ם
וּ מ ׁש יח עמא, דּ כ עיניהוֹ ן
חד  מזרח , מ ּס טר יקוּ ם יתגּ י,
א ') קי"ט בראשית ע "ב, רי"ב  (ויקרא 

גּ וונין, בּ כ מ הטא כּ וֹ כבא 
דּ סחרן אחרנין כּ וֹ כבין ו ׁש בעה
בּ יּה  ויגּ יחוּ ן כּ וֹ כבא , ההוּ א 
זמנין ּת ת סטרין, בּ כ קרבא 
בּ ני  וכ יוֹ מין, ׁש בעין עד בּ יוֹ מא,

חמאן . עמא 

 יע הא ת וכל  ירד ה יח  ב עד ' וכ חמנ ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהכב 
מלחמה ְִִָָע

קרבא,וההוּ א בּ הוּ  יגּ יח כּ וֹ כבא , 
מהטין דּ נ וּ רא , בּ טיסין
עד  בּ הוּ , וּ בט ׁש  עבר , כ מנצּ צין
ורמ ׁש א, רמ ׁש א בּ כ וֹ ן, דּ בע

הגּ ליל, בּ ארץ ויתגּ לּ ה  כּ ׁש יּ קוּ ם
ראׁש וֹ ן מקוֹ ם ׁש הוּ א  מוּ ם 
ולכן הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ׁש נּ חרב
מקוֹ ם, לכל ראׁש וֹ ן  ׁש ם ית גּ לּ ה 
העוֹ לם. לכל  קרבוֹ ת  יעוֹ רר וּ מם 

יעמד אחר  ׁש עּמ וּ ד י וֹ ם אר בּ עים  
כּ ל  לעיני למים מארץ
יקוּ ם  הּמ ׁש יח , ויתגּ לּ ה העוֹ לם
בּ כל  לוֹ הט אחד כּ וֹ כב מזרח מצּ ד
אחרים  כוֹ כבים וׁש בעה הגונים,
ויערכוּ  ה כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  ׁש ּס וֹ בבים
ׁש ל ׁש  הצּ דדים בּ כל קרב בוֹ 
י וֹ ם, ׁש בעים עד בּ י וֹ ם, ּפ עמים

רוֹ אים. העוֹ לם בּ ני  וכל 

קרב ואוֹ תוֹ  בּ הם  יער כּ וֹ כב 
ל וֹ הטים  אׁש  בּ לּפ ידי
בהם  וּ מ כּ ה עבר , לכל ונ וֹ צצים
וערב, ערב בּ כל  אוֹ תם ׁש בּ וֹ לע עד

האלה ְַָר יח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עקּת א, ע עקּת א  וייתוּ ן עייה וּ ,
כּ דין קמייתא. מ ׁש כּ חן בּ תרייתא 
קאים דּ אׁש א , עּמ וּ דא  חד יתחזי
 וכ יוֹ מין, ארבּ עין תּת א , מע□א

יּה . חמאן דּ עמא  עּמ ין

אויתח יפחד האת וכל  אר יתערר היח  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמל

מ כּ אבּ ההוּ א יּת ער זמנא, 
מ גּ וֹ  נפקא מ ׁש יחא,

אתר  מההוּ א דּ עדן, ק "ד גּ נּת א (בק 
ויּת ער ע"ב ) צ ּפ וֹ "ר, ק"ן דּ אתקרי

ב')בּ ארעא  רי"ב דּ גי ,(ויקרא  
יתר גּ ז תּמ ן, דּ יּפ וּ ק יוֹ מא  וההוּ א
עמא בּ ני  וכ עמא ,  ּכ
דּ א וט נּ רי, מערתי גּ וֹ  מתחבּ אין
ההוּ א וע א ׁש ּת זבא . יח ׁש בוּ ן

כּ ּת יב, ב')זמנא וּ בא וּ (ישעיה 
וּ ב צוּ רים  עפר בּ מערוֹ ת מח □וֹ ת 

גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר ה ' ּפ חד מ ּפ ני
הארץ . ער וֹ ץ בּ ק וּ מ וֹ 

להע לכל  מלחמת  יתחיל ְְְִִִַָָָָָמ

רגיזוּ מּפ ני ההוּ א דּ א  ה ', ּפ חד  
גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר עמא. דּ כ
הארץ, ערץ בּ קוּ מוֹ  מ ׁש יח. דּ א 

אחרוֹ נוֹ ת  צרה, על  צרה  ויבאוּ 
אז הרא ׁש וֹ נ וֹ ת, את מׁש כּ חוֹ ת
עוֹ מד  אחד אׁש  עּמ וּ ד  יתראה
י וֹ ם, ארבּ עים למּט ה מלמעלה

אוֹ תוֹ  רוֹ אים  הארץ עּמ י .וכל 

מלבּ אוֹ תוֹ  יתעוֹ רר זמן  
 ֹמ ּת ו לצאת הּמ ׁש יח 
ק"ן ׁש נּ קרא  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  עדן  גּ ן 
הגּ ליל. בּ ארץ ויתעוֹ רר צּפ וֹ "ר,
כּ ל  יתר גּ ז  לׁש ם, ׁש יּ צא יוֹ ם ואוֹ תוֹ 
העוֹ לם  בּ ני וכל העוֹ לם,
וּ סלעים  מער וֹ ת  ֹבּ ת ו מתחבּ אים 
אוֹ תוֹ  ועל לה נּ צל, יחׁש בוּ  ׁש לּ א

כּ תוּ ב ב )זמן וּ באוּ (ישעיה 
עפר  וּ במחלּ וֹ ת צרים בּ מערוֹ ת
גּ אוֹ נ וֹ  וּ מהדר  ה' ּפ חד מּפ ני

הארץ. לערץ בּ קוּ מ וֹ 

ׁש ל מּפ ני רגז אוֹ תוֹ  זהוּ  - ה' ּפ חד 
- גּ אוֹ נוֹ  וּ מהדר  העוֹ לם . כּ ל
- הארץ לערץ בּ ק וּ מוֹ  מׁש יח. זה



האלה יטְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ ארעא  ויתגּ י יקוּ ם קי "טכּ ד  (וירא 
רכ "א) הוּ אע"א, דּ איהוּ  בּ גין  ,י דּ ג

בּ ארעא דּ אתחרבא קדמאה  אתר
ּת ּמ ן יתגּ י , ּכ וּ בגין ק דּ יׁש א ,
יּת ער  וּ מ ּת ּמ ן אתר, כ קדמאה

עמא . כ קרבין

להע ל  לעיני אחד כב ע מלחמה  יע  כבי ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָבעה 

דעּמ וּ דאבתר  יוֹ מין, ארבּ עין 
ׁש מ יּ א, מארעא יקוּ ם
וּ מ ׁש יח עמא, דּ כ עיניהוֹ ן
חד  מזרח , מ ּס טר יקוּ ם יתגּ י,
א ') קי"ט בראשית ע "ב, רי"ב  (ויקרא 

גּ וונין, בּ כ מ הטא כּ וֹ כבא 
דּ סחרן אחרנין כּ וֹ כבין ו ׁש בעה
בּ יּה  ויגּ יחוּ ן כּ וֹ כבא , ההוּ א 
זמנין ּת ת סטרין, בּ כ קרבא 
בּ ני  וכ יוֹ מין, ׁש בעין עד בּ יוֹ מא,

חמאן . עמא 

 יע הא ת וכל  ירד ה יח  ב עד ' וכ חמנ ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהכב 
מלחמה ְִִָָע

קרבא,וההוּ א בּ הוּ  יגּ יח כּ וֹ כבא , 
מהטין דּ נ וּ רא , בּ טיסין
עד  בּ הוּ , וּ בט ׁש  עבר , כ מנצּ צין
ורמ ׁש א, רמ ׁש א בּ כ וֹ ן, דּ בע

הגּ ליל, בּ ארץ ויתגּ לּ ה  כּ ׁש יּ קוּ ם
ראׁש וֹ ן מקוֹ ם ׁש הוּ א  מוּ ם 
ולכן הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ׁש נּ חרב
מקוֹ ם, לכל ראׁש וֹ ן  ׁש ם ית גּ לּ ה 
העוֹ לם. לכל  קרבוֹ ת  יעוֹ רר וּ מם 

יעמד אחר  ׁש עּמ וּ ד י וֹ ם אר בּ עים  
כּ ל  לעיני למים מארץ
יקוּ ם  הּמ ׁש יח , ויתגּ לּ ה העוֹ לם
בּ כל  לוֹ הט אחד כּ וֹ כב מזרח מצּ ד
אחרים  כוֹ כבים וׁש בעה הגונים,
ויערכוּ  ה כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  ׁש ּס וֹ בבים
ׁש ל ׁש  הצּ דדים בּ כל קרב בוֹ 
י וֹ ם, ׁש בעים עד בּ י וֹ ם, ּפ עמים

רוֹ אים. העוֹ לם בּ ני  וכל 

קרב ואוֹ תוֹ  בּ הם  יער כּ וֹ כב 
ל וֹ הטים  אׁש  בּ לּפ ידי
בהם  וּ מ כּ ה עבר , לכל ונ וֹ צצים
וערב, ערב בּ כל  אוֹ תם ׁש בּ וֹ לע עד

האלה ְַָר יח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

עקּת א, ע עקּת א  וייתוּ ן עייה וּ ,
כּ דין קמייתא. מ ׁש כּ חן בּ תרייתא 
קאים דּ אׁש א , עּמ וּ דא  חד יתחזי
 וכ יוֹ מין, ארבּ עין תּת א , מע□א

יּה . חמאן דּ עמא  עּמ ין

אויתח יפחד האת וכל  אר יתערר היח  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמל

מ כּ אבּ ההוּ א יּת ער זמנא, 
מ גּ וֹ  נפקא מ ׁש יחא,

אתר  מההוּ א דּ עדן, ק "ד גּ נּת א (בק 
ויּת ער ע"ב ) צ ּפ וֹ "ר, ק"ן דּ אתקרי

ב')בּ ארעא  רי"ב דּ גי ,(ויקרא  
יתר גּ ז תּמ ן, דּ יּפ וּ ק יוֹ מא  וההוּ א
עמא בּ ני  וכ עמא ,  ּכ
דּ א וט נּ רי, מערתי גּ וֹ  מתחבּ אין
ההוּ א וע א ׁש ּת זבא . יח ׁש בוּ ן

כּ ּת יב, ב')זמנא וּ בא וּ (ישעיה 
וּ ב צוּ רים  עפר בּ מערוֹ ת מח □וֹ ת 

גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר ה ' ּפ חד מ ּפ ני
הארץ . ער וֹ ץ בּ ק וּ מ וֹ 

להע לכל  מלחמת  יתחיל ְְְִִִַָָָָָמ

רגיזוּ מּפ ני ההוּ א דּ א  ה ', ּפ חד  
גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר עמא. דּ כ
הארץ, ערץ בּ קוּ מוֹ  מ ׁש יח. דּ א 

אחרוֹ נוֹ ת  צרה, על  צרה  ויבאוּ 
אז הרא ׁש וֹ נ וֹ ת, את מׁש כּ חוֹ ת
עוֹ מד  אחד אׁש  עּמ וּ ד  יתראה
י וֹ ם, ארבּ עים למּט ה מלמעלה

אוֹ תוֹ  רוֹ אים  הארץ עּמ י .וכל 

מלבּ אוֹ תוֹ  יתעוֹ רר זמן  
 ֹמ ּת ו לצאת הּמ ׁש יח 
ק"ן ׁש נּ קרא  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  עדן  גּ ן 
הגּ ליל. בּ ארץ ויתעוֹ רר צּפ וֹ "ר,
כּ ל  יתר גּ ז  לׁש ם, ׁש יּ צא יוֹ ם ואוֹ תוֹ 
העוֹ לם  בּ ני וכל העוֹ לם,
וּ סלעים  מער וֹ ת  ֹבּ ת ו מתחבּ אים 
אוֹ תוֹ  ועל לה נּ צל, יחׁש בוּ  ׁש לּ א

כּ תוּ ב ב )זמן וּ באוּ (ישעיה 
עפר  וּ במחלּ וֹ ת צרים בּ מערוֹ ת
גּ אוֹ נ וֹ  וּ מהדר  ה' ּפ חד מּפ ני

הארץ. לערץ בּ קוּ מ וֹ 

ׁש ל מּפ ני רגז אוֹ תוֹ  זהוּ  - ה' ּפ חד 
- גּ אוֹ נוֹ  וּ מהדר  העוֹ לם . כּ ל
- הארץ לערץ בּ ק וּ מוֹ  מׁש יח. זה



האלה כא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וייתוּ ן ג בּ ייה וּ , אהדרא  יתה ּפ כוּ 
מ כּ א ע קרבא  א גּ חא  עּמ הוֹ ן,
עמא  ּכ יתח כּ דין מ ׁש יחא .
וסגּ יאין יוֹ מין, עשׂ רה חמׁש 
בּ ההוּ א מתין יהוֹ ן דּ ישׂ רא מעּמ א

כּ תיב, דּ א  וע ס ')חׁש וֹ כא. (ישעיה 
 וערפ ארץ יכ ּס ה  הח ׁש ה נּ ה כּ י

א וּ ּמ ים .

צ ר ק עני יר ה רה  ְְִִִַַַָָסד ת

כ"ב)ואמרּפ תח  ח 'כּ י (דברים (דף 
פני ע"א ) צ ּפ וֹ ר  קן י ּק רא

הארץ ע א וֹ  עץ  בּ כ בּ דּ ר
רוֹ בצתאפר וֹ חים והאם  בּ יצים  אוֹ  

האי וגוֹ ', האם  את  ּת ׁש □ח  ׁש □ח  וגוֹ ',
חד ואיהוּ  י ּה , א וֹ קימנא קרא 
אית ואנן  גּ ניזין , אוֹ רייתא מ ּפ ּק וּ די
ׁש ביין גניזין , דּ א וֹ רייתא  רזין  בּ י ּה  ן 
בּ אינוּ ן חבר יּ יא , ידיען  וארחין 

דּ א וֹ רייתא . ׁש ביין וּ תרין  ּת תין 

ינ הר ה  יהיה  היח  מל התעררת זמְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

אעזר אמר ר בּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ זמנא א עזר, בּ ריּה ,
כּ ּמ ה מ ׁש יחא, מ כּ א דּ יּת ער

ח'. ד

ויבאוּ  אליהם, לחזר  יתהּפ כוּ 
מל על  קרב לער עּמ הם 
העוֹ לם  כּ ל  יח ׁש ואז  הּמ ׁש יח,
מעם  ור בּ ים  י וֹ ם, עשׂ ר חמה
ועל  . חׁש בּ אוֹ ת וֹ  ימוּ ת וּ  י שׂ ראל

כּ תוּ ב ס )זה החׁש (ישעיה הנּ ה כּ י  
לא ּמ ים. וערפל  ארץ יכּס ה 

כב )ואמר,ּפ תח יּק רא (דברים כּ י 
בּ כל   בּ דּ ר לפני צּפ וֹ ר קן 
אוֹ  אפרחים הארץ על אוֹ  עץ
ׁש לּ ח  וגוֹ ', רבצת והאם ביצים
זה  ּפ סוּ ק וג וֹ '. האם את ּת ׁש לּ ח
מּמ צווֹ ת  אחד וה וּ א אוֹ תוֹ , בּ ארנוּ 
בּ וֹ  יׁש  ולנ וּ  הגּ נוּ ז וֹ ת, הּת וֹ רה
ׁש בילים  גּ נ וּ זים, ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת
בּ א וֹ תם  לחברים יד וּ עוֹ ת  וּ דרכים
ה ּת וֹ רה. נתיבוֹ ת  וּ ׁש נים ׁש לׁש ים

אלעזר אמר לרבּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ זמן אלעזר , בּ נ וֹ ,
כּ ּמ ה  הּמ ׁש יח, מל ׁש יּ תעוֹ רר 

האלה ְַָר כ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קרבא ויגּ יחוּ ן וֹ ן. אּפ יק  וּ ביוֹ מא 
 בּ כ וכן עמא,  דּ כ עיניהוֹ ן
בתר  יוֹ מין. ׁש בעין עד יוֹ מא,
ההוּ א יתגּ ניז  יוֹ מין, ׁש בעין
עד  מ ׁש יח, ויתגּ ניז כּ וֹ כבא ,
ההוּ א ויתהדּ ר  ירחין, ּת ריסר
וּ ביּה  כּ מ□קדמין, דּ א ׁש א  עּמ וּ דא 
א עּמ וּ דא  וההוּ א מ ׁש יח, יתגּ ניז
ירחין, ּת ריסר בתר יתחזי.
בּ ההוּ א מׁש יח, יּה  יס קוּ ן

י ותּמ ן רקיעא , גוֹ  ק בּ עּמ וּ דא, 
וכד  דּ מ כוּ תא. ועטרא  ּת וּ קּפ א 
דּ א ׁש א עּמ וּ דא הה וּ א  יתחזי נחית,
עמא, דּ כ עיניהוֹ ן כּ מ□קדּ מין,
ויתכּ נּ ׁש וּ ן מ ׁש יח , בתר  ויתגּ י
קרבין ויּת ער סגּ יאין, עּמ ין גבּ יּה 
יּת ער  זמנא וּ בהה וּ א  עמא.  בּ כ
 כ גּ בוּ רּת יּה  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
מ ׁש יחא וּ מ כּ א דּ עמא , עּמ ין
מ כין וכ עמא , בּ כ יתידע
אתחבּ רא יתערוּ ן דּ עמא

בּ יּה . קרבא א גּ חא

 ח ימי תא די יה הר ה  תוימ  ימי 15  ח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיהיה 

יה וּ דאין(עמין )וכּמ ה מ ּפ ריצי 

קרב  ויערכ וּ  אוֹ תם. מ וֹ ציא וּ ביּ וֹ ם
יוֹ ם  בּ כל וכן העוֹ לם, כּ ל לעיני
ׁש בעים  לאחר יוֹ ם . ׁש בעים  עד
וי גּ נז כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  יגּ נז  י וֹ ם
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים עד הּמ ׁש יח
כּ מוֹ  א ׁש  עּמ וּ ד אוֹ ת וֹ  ויחזר 
ואוֹ תוֹ  הּמ ׁש יח, י גּ נז  וּ בוֹ  מּק דם ,
ׁש נים  לאחר יתראה . לא  עּמ וּ ד 
הּמ ׁש יח  את יעלוּ  חד ׁש  עשׂ ר
ו ׁש ם  הרקיע,  ֹלתו העּמ וּ ד בּ אוֹ ת וֹ 
מלכוּ ת. ועטרת חזק יקבּ ל 
א ׁש  עּמ וּ ד  אוֹ תוֹ  יתראה  וּ כׁש יּ רד ,
העוֹ לם, כּ ל לעיני  מּק דם כּ מוֹ 
הּמ ׁש יח, ית גּ לּ ה  ּכ ואחר
רבּ ים, עּמ ים אליו  ויתכּ נּ סוּ 
העוֹ לם. בּ כל קרבוֹ ת ויעוֹ רר 

י זמן בּ רוּ וּ בא וֹ תוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  עוֹ רר 
עּמ י לכל  גּ בוּ רתוֹ  את הוּ א 
בּ כל  י וּ דע ה ּמ ׁש יח וּ מל העוֹ לם,
העוֹ לם  מלכי  וכל  העוֹ לם,
קרב. בּ וֹ  לער להתחבּ ר  יתעוֹ רר וּ 

היּ הוּ דים וכּמ ה מ ּפ ריצי  [עמים] 



האלה כא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

וייתוּ ן ג בּ ייה וּ , אהדרא  יתה ּפ כוּ 
מ כּ א ע קרבא  א גּ חא  עּמ הוֹ ן,
עמא  ּכ יתח כּ דין מ ׁש יחא .
וסגּ יאין יוֹ מין, עשׂ רה חמׁש 
בּ ההוּ א מתין יהוֹ ן דּ ישׂ רא מעּמ א

כּ תיב, דּ א  וע ס ')חׁש וֹ כא. (ישעיה 
 וערפ ארץ יכ ּס ה  הח ׁש ה נּ ה כּ י

א וּ ּמ ים .

צ ר ק עני יר ה רה  ְְִִִַַַָָסד ת

כ"ב)ואמרּפ תח  ח 'כּ י (דברים (דף 
פני ע"א ) צ ּפ וֹ ר  קן י ּק רא

הארץ ע א וֹ  עץ  בּ כ בּ דּ ר
רוֹ בצתאפר וֹ חים והאם  בּ יצים  אוֹ  

האי וגוֹ ', האם  את  ּת ׁש □ח  ׁש □ח  וגוֹ ',
חד ואיהוּ  י ּה , א וֹ קימנא קרא 
אית ואנן  גּ ניזין , אוֹ רייתא מ ּפ ּק וּ די
ׁש ביין גניזין , דּ א וֹ רייתא  רזין  בּ י ּה  ן 
בּ אינוּ ן חבר יּ יא , ידיען  וארחין 

דּ א וֹ רייתא . ׁש ביין וּ תרין  ּת תין 

ינ הר ה  יהיה  היח  מל התעררת זמְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

אעזר אמר ר בּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ זמנא א עזר, בּ ריּה ,
כּ ּמ ה מ ׁש יחא, מ כּ א דּ יּת ער

ח'. ד

ויבאוּ  אליהם, לחזר  יתהּפ כוּ 
מל על  קרב לער עּמ הם 
העוֹ לם  כּ ל  יח ׁש ואז  הּמ ׁש יח,
מעם  ור בּ ים  י וֹ ם, עשׂ ר חמה
ועל  . חׁש בּ אוֹ ת וֹ  ימוּ ת וּ  י שׂ ראל

כּ תוּ ב ס )זה החׁש (ישעיה הנּ ה כּ י  
לא ּמ ים. וערפל  ארץ יכּס ה 

כב )ואמר,ּפ תח יּק רא (דברים כּ י 
בּ כל   בּ דּ ר לפני צּפ וֹ ר קן 
אוֹ  אפרחים הארץ על אוֹ  עץ
ׁש לּ ח  וגוֹ ', רבצת והאם ביצים
זה  ּפ סוּ ק וג וֹ '. האם את ּת ׁש לּ ח
מּמ צווֹ ת  אחד וה וּ א אוֹ תוֹ , בּ ארנוּ 
בּ וֹ  יׁש  ולנ וּ  הגּ נוּ ז וֹ ת, הּת וֹ רה
ׁש בילים  גּ נ וּ זים, ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת
בּ א וֹ תם  לחברים יד וּ עוֹ ת  וּ דרכים
ה ּת וֹ רה. נתיבוֹ ת  וּ ׁש נים ׁש לׁש ים

אלעזר אמר לרבּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
בּ זמן אלעזר , בּ נ וֹ ,
כּ ּמ ה  הּמ ׁש יח, מל ׁש יּ תעוֹ רר 

האלה ְַָר כ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קרבא ויגּ יחוּ ן וֹ ן. אּפ יק  וּ ביוֹ מא 
 בּ כ וכן עמא,  דּ כ עיניהוֹ ן
בתר  יוֹ מין. ׁש בעין עד יוֹ מא,
ההוּ א יתגּ ניז  יוֹ מין, ׁש בעין
עד  מ ׁש יח, ויתגּ ניז כּ וֹ כבא ,
ההוּ א ויתהדּ ר  ירחין, ּת ריסר
וּ ביּה  כּ מ□קדמין, דּ א ׁש א  עּמ וּ דא 
א עּמ וּ דא  וההוּ א מ ׁש יח, יתגּ ניז
ירחין, ּת ריסר בתר יתחזי.
בּ ההוּ א מׁש יח, יּה  יס קוּ ן

י ותּמ ן רקיעא , גוֹ  ק בּ עּמ וּ דא, 
וכד  דּ מ כוּ תא. ועטרא  ּת וּ קּפ א 
דּ א ׁש א עּמ וּ דא הה וּ א  יתחזי נחית,
עמא, דּ כ עיניהוֹ ן כּ מ□קדּ מין,
ויתכּ נּ ׁש וּ ן מ ׁש יח , בתר  ויתגּ י
קרבין ויּת ער סגּ יאין, עּמ ין גבּ יּה 
יּת ער  זמנא וּ בהה וּ א  עמא.  בּ כ
 כ גּ בוּ רּת יּה  הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א
מ ׁש יחא וּ מ כּ א דּ עמא , עּמ ין
מ כין וכ עמא , בּ כ יתידע
אתחבּ רא יתערוּ ן דּ עמא

בּ יּה . קרבא א גּ חא

 ח ימי תא די יה הר ה  תוימ  ימי 15  ח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיהיה 

יה וּ דאין(עמין )וכּמ ה מ ּפ ריצי 

קרב  ויערכ וּ  אוֹ תם. מ וֹ ציא וּ ביּ וֹ ם
יוֹ ם  בּ כל וכן העוֹ לם, כּ ל לעיני
ׁש בעים  לאחר יוֹ ם . ׁש בעים  עד
וי גּ נז כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  יגּ נז  י וֹ ם
חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים עד הּמ ׁש יח
כּ מוֹ  א ׁש  עּמ וּ ד אוֹ ת וֹ  ויחזר 
ואוֹ תוֹ  הּמ ׁש יח, י גּ נז  וּ בוֹ  מּק דם ,
ׁש נים  לאחר יתראה . לא  עּמ וּ ד 
הּמ ׁש יח  את יעלוּ  חד ׁש  עשׂ ר
ו ׁש ם  הרקיע,  ֹלתו העּמ וּ ד בּ אוֹ ת וֹ 
מלכוּ ת. ועטרת חזק יקבּ ל 
א ׁש  עּמ וּ ד  אוֹ תוֹ  יתראה  וּ כׁש יּ רד ,
העוֹ לם, כּ ל לעיני  מּק דם כּ מוֹ 
הּמ ׁש יח, ית גּ לּ ה  ּכ ואחר
רבּ ים, עּמ ים אליו  ויתכּ נּ סוּ 
העוֹ לם. בּ כל קרבוֹ ת ויעוֹ רר 

י זמן בּ רוּ וּ בא וֹ תוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  עוֹ רר 
עּמ י לכל  גּ בוּ רתוֹ  את הוּ א 
בּ כל  י וּ דע ה ּמ ׁש יח וּ מל העוֹ לם,
העוֹ לם  מלכי  וכל  העוֹ לם,
קרב. בּ וֹ  לער להתחבּ ר  יתעוֹ רר וּ 

היּ הוּ דים וכּמ ה מ ּפ ריצי  [עמים] 



האלה כג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

חד  יּה  דּ אתגי עד אתר, דּ הה וּ א 
ואיהוּ  צּפ וֹ ר, קן דּ אקרי אתר.
צ ּפ וֹ ר. ההוּ א עיּה  דּ כריז  אתר
יוֹ מא .  בּ כ דּ עדן בּ גנתא  דּ אּת ער

לל צרת  על  ע יקיוה כה  יראלמיח  ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

דּ יּ וּ קניןוּ בההוּ א מרּק מן אתר , 
עּמ ין, ׁש אר דּ כ
 דּ ישׂ רא עייהוּ  דּ אתכּ נ ׁש וּ 
אתר , בּ ההוּ א  עא וֹ ן. אבאשא
דעאין אבהן, וחזי עינוֹ י, זקיף
דּ חמי עד  א הא, בּ ית בּ חר בּ ן

רח(ע"א י"ב  דּ דמעהא(שמות 
הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א בּ אנ ּפ הא,
קבּ א צביאת וא  ּה , מנחם

אמר, דּ אּת  כּ מה (ירמיהּת נחוּ מין, 
כּ דין ."א) בּ ניה. ע ה נּ חם  מאנה

ואזדּ עזע וּ בכי, קיּה  ארים מ ׁש יח
אינּ וּ ן  וכ דּ עדן, גּ נ ּת א   ּכ
עּמ יּה . וּ בכוּ  גּ עוּ  דּ תּמ ן צדּ יקיּ א 

ראינ ברי מערר ה א  ה כית ְְְִִִִֵַָָע

ואזדּ עזעגּ עי ּת ניינא, זמנא וּ בכי 
גּ נּת א, גּ בּ י דּ ע רקיע ההוּ א
מ ׁש ריין רבּ וֹ א  מאה  וחמ ׁש  א ף

ׁש נּ קרא ׁש נּ  אחד מקוֹ ם לוֹ  תגּ לּ ה 
ׁש ּמ כריזה  מקוֹ ם  והוּ א  צּפ וֹ ר, קן 
בּ גן ׁש ּמ תעוֹ ררת  צּפ וֹ ר א וֹ תּה  עליו 

י וֹ ם. בּ כל עדן

רקוּ מים וּ באוֹ תוֹ  מקוֹ ם 
כּ ל  ׁש ל דּ יוֹ קנאוֹ ת
על  ׁש התכּ נּ סוּ  הע ּמ ים  ׁש אר
לאוֹ תוֹ  נכנס להם . להרע י שׂ ראל
את  ור וֹ אה  עיניו מרים מקוֹ ם ,
בּ ית  לחר בּ ן  ׁש נּ כנסים האבוֹ ת
רחל  את ׁש ר וֹ אה עד האלהים ,
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  בּ פניה, ׁש דּ מעוֹ תיה
מסכּ ימה  ולא אוֹ תּה , מנחם הוּ א 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּת נחוּ מים, לקבּ ל

לא) בּ ניה.(ירמיה על להנּ חם מאנה
וּ בוֹ כה, קוֹ ל וֹ  מרים  מׁש יח אז 
א וֹ תם  וכל העדן , גּ ן  כּ ל וּ מזדּ עזע
עּמ וֹ . וּ בוֹ כים גּ וֹ עים ׁש ם צדּ יקים 

ׁש נ יּ ה,גּ וֹ עה ּפ עם  וּ בוֹ כה 
רקיע  א וֹ תוֹ  וּ מזדּ עזע 
מאוֹ ת  וחמׁש  אלף הגּ ן, גּ בּ י  ׁש על

האלה ְַָר כב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יּת ערוּ ן אחרנין ונּס ין אתין
דּ עדן בּ גנתא  חזי, ּת א בּ עמא .
גּ ניז חד אתר אית דּ תּת א ,
ואיהוּ  אתידע, דּ א וטמיר
גּ ניזין וּ ביּה  גּ וונין, בּ כּמ ה מרּק מא
מאן וית דּ כּס וּ פין. היכין א ף
דּ איהוּ  מ ׁש יח, בּ ר  בּ ה וּ , דּ עיי

דּ עדן . בּ גנתא  ּת דיר קאים 

יקי ה ע היכל ת  לה ע ע מיח נכנס  עייד יזמְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָ

בּ רתיכיןוכ מסחרא גּ נּת א 
וּ מ ׁש יח דּ צדיקיּ א , סגּ יאין
חיין כּ ּמ ה  וע עייהוּ , קאים
דּ צדיקיּ א דּ נׁש מתין וּ מ ׁש יריין
וּ בזמ נּ י, ירחי, וּ ברא ׁש י ּת ּמ ן,
בּ ההוּ א  עא מ ׁש יח וּ בׁש בּ תי,
אינּ וּ ן בּ כ א ׁש ּת עׁש עא אתר

היכין .

אחד  לא נדע ולא  מה לפני עד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמק

איתגוֹ  היכין, אינּ וּ ן  ּמ כ גוֹ  
דּ א וגניז טמיר אחרא  אתר 
ו ית עדן. ואקרי , ּכ אתידע
וּ מ ׁש יח בּ יּה . מנדּ ע דּ יכי מאן

יתגי )אגניז סחרניּה (ס "א בר, 

יתעוֹ ררוּ  אחרים ונ ּס ים אוֹ ת וֹ ת
עדן בּ גן ראה, בּ א בּ עוֹ לם .
גּ נוּ ז אחד מקוֹ ם  יׁש  ׁש לּ מּט ה 
מרּק ם  והוּ א נ וֹ דע, ׁש לּ א ו ׁש מוּ ר
אלף  גנוּ זים וּ בוֹ  גונים, בּ כּמ ה 
מי ואין  כּ ּס וּ פים , ׁש ל  היכלוֹ ת
ׁש הוּ א  לּמ ׁש יח, ּפ רט בּ הם ׁש יּ כּ נס

עדן. בּ גן  ּת מיד עוֹ מד

רבּ וֹ ת וכל  בּ מרכּ בוֹ ת מּק ף ה גּ ן  
עוֹ מד  וּ מׁש יח צדּ יקים, ׁש ל 
וּ מחנוֹ ת  חילוֹ ת כּ ּמ ה ועל  עליהם
וּ בראׁש י ׁש ם, צדּ יקים נ ׁש מ וֹ ת ׁש ל
נכנס  וׁש בּ תוֹ ת  וחגּ ים  חדׁש ים
להׁש ּת עׁש ע  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  מׁש יח

היכלוֹ ת. אוֹ תם בּ כל

היכלוֹ ת לפני א וֹ תם מ כּ ל ולפנים  
וגנוּ ז טמיר  אחר מק וֹ ם י ׁש 
ואין עדן , ונקרא כּ לל , נ וֹ דע ׁש לּ א
וּ מ ׁש יח  אוֹ ת וֹ , לדעת ׁש יּ כוֹ ל  מי
עד  מקוֹ ם, א וֹ תוֹ  סביב בּ חוּ ץ גּ נ וּ ז 



האלה כג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

חד  יּה  דּ אתגי עד אתר, דּ הה וּ א 
ואיהוּ  צּפ וֹ ר, קן דּ אקרי אתר.
צ ּפ וֹ ר. ההוּ א עיּה  דּ כריז  אתר
יוֹ מא .  בּ כ דּ עדן בּ גנתא  דּ אּת ער

לל צרת  על  ע יקיוה כה  יראלמיח  ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

דּ יּ וּ קניןוּ בההוּ א מרּק מן אתר , 
עּמ ין, ׁש אר דּ כ
 דּ ישׂ רא עייהוּ  דּ אתכּ נ ׁש וּ 
אתר , בּ ההוּ א  עא וֹ ן. אבאשא
דעאין אבהן, וחזי עינוֹ י, זקיף
דּ חמי עד  א הא, בּ ית בּ חר בּ ן

רח(ע"א י"ב  דּ דמעהא(שמות 
הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א בּ אנ ּפ הא,
קבּ א צביאת וא  ּה , מנחם

אמר, דּ אּת  כּ מה (ירמיהּת נחוּ מין, 
כּ דין ."א) בּ ניה. ע ה נּ חם  מאנה

ואזדּ עזע וּ בכי, קיּה  ארים מ ׁש יח
אינּ וּ ן  וכ דּ עדן, גּ נ ּת א   ּכ
עּמ יּה . וּ בכוּ  גּ עוּ  דּ תּמ ן צדּ יקיּ א 

ראינ ברי מערר ה א  ה כית ְְְִִִִֵַָָע

ואזדּ עזעגּ עי ּת ניינא, זמנא וּ בכי 
גּ נּת א, גּ בּ י דּ ע רקיע ההוּ א
מ ׁש ריין רבּ וֹ א  מאה  וחמ ׁש  א ף

ׁש נּ קרא ׁש נּ  אחד מקוֹ ם לוֹ  תגּ לּ ה 
ׁש ּמ כריזה  מקוֹ ם  והוּ א  צּפ וֹ ר, קן 
בּ גן ׁש ּמ תעוֹ ררת  צּפ וֹ ר א וֹ תּה  עליו 

י וֹ ם. בּ כל עדן

רקוּ מים וּ באוֹ תוֹ  מקוֹ ם 
כּ ל  ׁש ל דּ יוֹ קנאוֹ ת
על  ׁש התכּ נּ סוּ  הע ּמ ים  ׁש אר
לאוֹ תוֹ  נכנס להם . להרע י שׂ ראל
את  ור וֹ אה  עיניו מרים מקוֹ ם ,
בּ ית  לחר בּ ן  ׁש נּ כנסים האבוֹ ת
רחל  את ׁש ר וֹ אה עד האלהים ,
 ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  בּ פניה, ׁש דּ מעוֹ תיה
מסכּ ימה  ולא אוֹ תּה , מנחם הוּ א 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּת נחוּ מים, לקבּ ל

לא) בּ ניה.(ירמיה על להנּ חם מאנה
וּ בוֹ כה, קוֹ ל וֹ  מרים  מׁש יח אז 
א וֹ תם  וכל העדן , גּ ן  כּ ל וּ מזדּ עזע
עּמ וֹ . וּ בוֹ כים גּ וֹ עים ׁש ם צדּ יקים 

ׁש נ יּ ה,גּ וֹ עה ּפ עם  וּ בוֹ כה 
רקיע  א וֹ תוֹ  וּ מזדּ עזע 
מאוֹ ת  וחמׁש  אלף הגּ ן, גּ בּ י  ׁש על

האלה ְַָר כב 
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יּת ערוּ ן אחרנין ונּס ין אתין
דּ עדן בּ גנתא  חזי, ּת א בּ עמא .
גּ ניז חד אתר אית דּ תּת א ,
ואיהוּ  אתידע, דּ א וטמיר
גּ ניזין וּ ביּה  גּ וונין, בּ כּמ ה מרּק מא
מאן וית דּ כּס וּ פין. היכין א ף
דּ איהוּ  מ ׁש יח, בּ ר  בּ ה וּ , דּ עיי

דּ עדן . בּ גנתא  ּת דיר קאים 

יקי ה ע היכל ת  לה ע ע מיח נכנס  עייד יזמְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָ

בּ רתיכיןוכ מסחרא גּ נּת א 
וּ מ ׁש יח דּ צדיקיּ א , סגּ יאין
חיין כּ ּמ ה  וע עייהוּ , קאים
דּ צדיקיּ א דּ נׁש מתין וּ מ ׁש יריין
וּ בזמ נּ י, ירחי, וּ ברא ׁש י ּת ּמ ן,
בּ ההוּ א  עא מ ׁש יח וּ בׁש בּ תי,
אינּ וּ ן בּ כ א ׁש ּת עׁש עא אתר

היכין .

אחד  לא נדע ולא  מה לפני עד ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמק

איתגוֹ  היכין, אינּ וּ ן  ּמ כ גוֹ  
דּ א וגניז טמיר אחרא  אתר 
ו ית עדן. ואקרי , ּכ אתידע
וּ מ ׁש יח בּ יּה . מנדּ ע דּ יכי מאן

יתגי )אגניז סחרניּה (ס "א בר, 

יתעוֹ ררוּ  אחרים ונ ּס ים אוֹ ת וֹ ת
עדן בּ גן ראה, בּ א בּ עוֹ לם .
גּ נוּ ז אחד מקוֹ ם  יׁש  ׁש לּ מּט ה 
מרּק ם  והוּ א נ וֹ דע, ׁש לּ א ו ׁש מוּ ר
אלף  גנוּ זים וּ בוֹ  גונים, בּ כּמ ה 
מי ואין  כּ ּס וּ פים , ׁש ל  היכלוֹ ת
ׁש הוּ א  לּמ ׁש יח, ּפ רט בּ הם ׁש יּ כּ נס

עדן. בּ גן  ּת מיד עוֹ מד

רבּ וֹ ת וכל  בּ מרכּ בוֹ ת מּק ף ה גּ ן  
עוֹ מד  וּ מׁש יח צדּ יקים, ׁש ל 
וּ מחנוֹ ת  חילוֹ ת כּ ּמ ה ועל  עליהם
וּ בראׁש י ׁש ם, צדּ יקים נ ׁש מ וֹ ת ׁש ל
נכנס  וׁש בּ תוֹ ת  וחגּ ים  חדׁש ים
להׁש ּת עׁש ע  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  מׁש יח

היכלוֹ ת. אוֹ תם בּ כל

היכלוֹ ת לפני א וֹ תם מ כּ ל ולפנים  
וגנוּ ז טמיר  אחר מק וֹ ם י ׁש 
ואין עדן , ונקרא כּ לל , נ וֹ דע ׁש לּ א
וּ מ ׁש יח  אוֹ ת וֹ , לדעת ׁש יּ כוֹ ל  מי
עד  מקוֹ ם, א וֹ תוֹ  סביב בּ חוּ ץ גּ נ וּ ז 
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בּ ה"א, יוֹ "ד וא"ו(אתקנא )בּ ׁש ימ וּ , 
כּ דין  חד. בּ ׁש ימוּ  כּ □א מהוי בּ ה "א,
בּ אמצע דּ חי□א, כּ כבא חד יּת ער
ונציץ היט  ארגּ וונא, כּ גון רקיעא,

עמא. דּ כ עיניה וֹ ן בּ יממא 

להע ל  לעיני ה כב  ע י מ' לאחר  ח ות  תק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהבת 

דּ א אויקוּ ם ׁש ה וֹ בא  חד  
גּ וֹ  דּ צפ וֹ ן, מ ּס טרא
דּ א קב דּ א ויקוּ ם רקיעא ,

ב')ארבּ עין ויתבּ הוּ ן(קע"ב  יוֹ מין 
אר בּ עין סוֹ ף ע מא . בּ ני  ּכ
כּ כבא קרבא , יגּ חוּ ן יוֹ מין,
דּ כ□א, עיניהוֹ ן ו ׁש הוֹ בא,
בּ יקידוּ  ׁש הוֹ בא ההוּ א ויתּפ ט 
גּ וֹ  דּ צפ וֹ ן, מ ּס טרא  דּ א א,
ההוּ א מבע ויח ׁש וֹ ב רקיעא ,
וּ מ כין ׁש □יטין וכּמ ה  כּ כבא,
מהאי . יתבּ הוּ ן ועממיא, ואוּ מ יּ א

רכי רקיע  יעה וה כב  מעט  מעט לע  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה להבת 

סטר כּ דין כּ כבא  ההוּ א יסּת □ק 
ההוּ א ע ויוֹ ט  דּ רוֹ ם ,
ׁש הוֹ בא וההוּ א ׁש ה וֹ בא ,
מּק מי בּ רקיעא , זעיר זעיר יתבּ ע

בּ ה"א, וא"ו  [לתקן ] בּ ה "א י וֹ "ד
אז אחת , בּ ׁש למוּ ת  הכּ ל להיוֹ ת 
מפחיד  אחד  כּ וֹ כב יתעוֹ רר 
ל וֹ הט  ארגּ מן , כּ ג וֹ ן הרקיע בּ אמצע

העוֹ לם. כּ ל לעיני בּ יּ וֹ ם ונוֹ צץ

מצּ ד ותקוּ ם אחת  א ׁש  ׁש להבת 
הרקיע,  ֹּת ו צפוֹ ן ,
י וֹ ם, אר בּ עים  זה כּ נגד זה ותקוּ ם
לסוֹ ף  הע וֹ לם. בּ ני כּ ל ויבּ הלוּ 
הכּ וֹ כב  קרב יערכ וּ  יוֹ ם ארבּ עים
ותתּפ ט  הכּ ל, לעיני והלהבת
מצּ ד  אׁש  בּ שׂ רפת ׁש להבת  אוֹ ת ּה 
ויחב  הרקיע,  ֹּת ו הצּ פוֹ ן,
וכּמ ה  כּ וֹ כב, א וֹ תוֹ  לבלע
ועּמ ים  ואּמ וֹ ת וּ מלכים  ׁש לּ יטים 

מזּ ה.ית בּ הלוּ  

דּ רוֹ ם אז לצד כּ וֹ כב א וֹ תוֹ  יסּת לּ ק 
ׁש להבת, אוֹ תּה  על ויׁש לט
מעט  מעט ּת בּ לע ׁש להבת ואוֹ תּה 
עד  כּ וֹ כב, אוֹ ת וֹ  מלּ פני בּ רקיע

האלה ְַָר כד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

כּ רסייא גוֹ  דּ מטי עד ע□אין,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  כּ דין, ע□אה.
ההוּ א ועא צּפ רא , ההוּ א רמיז
מ ׁש יח, גבּ י ויתבא  דּ יּה , קן
מה ואּת ער דּ קרי, מה וקרי

דּ א ּת ער.

להע מ הר עה  מלכ ת  להעביר  תא מיע  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָה'

קדּ יׁש א,עד  כּ רסייא דּ מ גּ וֹ  
ההוּ א זמנין ּת ת אתקרי
ס□קין וכ□א  וּ מ ׁש יח, צ ּפ וֹ ר, קן
בּ רי קוּ דׁש א וֹ ן ואוּ מי עי□א ,
מן חיּ יבא  מ כוּ  אעבּ רא ה וּ א ,
וּ נקמא דּ מ ׁש יח, ידא ע עמא ,
טבוון, אינּ וּ ן  וכ .דּ ישׂ רא נקמין
מעבּ ד  ה וּ א  בּ רי ק וּ דׁש א דּ זמין
צ ּפ וֹ ר  קן ההוּ א  ותב עּמ יּה .
מ ׁש יח ותב דוּ כּת יּה . וּ מ ׁש יח
אתר  ההוּ א גּ וֹ  ואתגּ ניז

כּ מ □קדּ מין .

אר צבע אחד  יתעררכב  מ ְְְִֵֶֶַַָָָָ

בּ ריוּ בזמנא ק וּ דׁש א  דּ יּת ער 
עמין, אתקנא ה וּ א 
דּ ׁש מיּה  אתוון ואתנהירוּ 

ׁש ּמ גּ יע  עד עלי וֹ נים, מחנוֹ ת רבּ וֹ א 
הּק דוֹ ׁש  ואז העליוֹ ן, הכּ ּס א  ֹלתו
צּפ וֹ ר, לא וֹ תּה  רוֹ מז  ה וּ א  ּבּ רו
ויוֹ ׁש בת  ׁש לּ ּה  קן  לאוֹ ת וֹ  ונכנסת
ּק וֹ רא, מה וקוֹ רא  ה ּמ ׁש יח , אצל

ּמ תעוֹ רר. מה  וּ מתע וֹ רר 

נקרא עד  הּק ד וֹ ׁש  ה כּ ּס א  ֹׁש ּמ ּת ו 
צּפ וֹ ר, קן א וֹ תוֹ  ּפ עמים  ׁש לׁש 
למעלה, עוֹ לים וכלּ ם והּמ ׁש יח,
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם וּ מׁש בּ יע
מן הר ׁש עה מלכוּ ת להעביר
את  ולנקם הּמ ׁש יח ידי על העוֹ לם
טוֹ בוֹ ת  אוֹ תן  וכל ישׂ ראל, נקמוֹ ת
לעשׂ וֹ ת  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עתיד
צּפ וֹ ר  קן  א וֹ תוֹ  ו ׁש ב לעּמ וֹ .
הּמ ׁש יח  ו ׁש ב למקוֹ מ וֹ , והּמ ׁש יח
כּ מוֹ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלת ו ונגנז

מּק דם.

בּ רוּ וּ בזמן הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ תעוֹ רר 
העוֹ למוֹ ת  את  לתּק ן  הוּ א
בּ ׁש למוּ ת, ׁש מוֹ  אוֹ תיּ וֹ ת וּ מאיר וֹ ת
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בּ ה"א, יוֹ "ד וא"ו(אתקנא )בּ ׁש ימ וּ , 
כּ דין  חד. בּ ׁש ימוּ  כּ □א מהוי בּ ה "א,
בּ אמצע דּ חי□א, כּ כבא חד יּת ער
ונציץ היט  ארגּ וונא, כּ גון רקיעא,

עמא. דּ כ עיניה וֹ ן בּ יממא 

להע ל  לעיני ה כב  ע י מ' לאחר  ח ות  תק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהבת 

דּ א אויקוּ ם ׁש ה וֹ בא  חד  
גּ וֹ  דּ צפ וֹ ן, מ ּס טרא
דּ א קב דּ א ויקוּ ם רקיעא ,

ב')ארבּ עין ויתבּ הוּ ן(קע"ב  יוֹ מין 
אר בּ עין סוֹ ף ע מא . בּ ני  ּכ
כּ כבא קרבא , יגּ חוּ ן יוֹ מין,
דּ כ□א, עיניהוֹ ן ו ׁש הוֹ בא,
בּ יקידוּ  ׁש הוֹ בא ההוּ א ויתּפ ט 
גּ וֹ  דּ צפ וֹ ן, מ ּס טרא  דּ א א,
ההוּ א מבע ויח ׁש וֹ ב רקיעא ,
וּ מ כין ׁש □יטין וכּמ ה  כּ כבא,
מהאי . יתבּ הוּ ן ועממיא, ואוּ מ יּ א

רכי רקיע  יעה וה כב  מעט  מעט לע  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה להבת 

סטר כּ דין כּ כבא  ההוּ א יסּת □ק 
ההוּ א ע ויוֹ ט  דּ רוֹ ם ,
ׁש הוֹ בא וההוּ א ׁש ה וֹ בא ,
מּק מי בּ רקיעא , זעיר זעיר יתבּ ע

בּ ה"א, וא"ו  [לתקן ] בּ ה "א י וֹ "ד
אז אחת , בּ ׁש למוּ ת  הכּ ל להיוֹ ת 
מפחיד  אחד  כּ וֹ כב יתעוֹ רר 
ל וֹ הט  ארגּ מן , כּ ג וֹ ן הרקיע בּ אמצע

העוֹ לם. כּ ל לעיני בּ יּ וֹ ם ונוֹ צץ

מצּ ד ותקוּ ם אחת  א ׁש  ׁש להבת 
הרקיע,  ֹּת ו צפוֹ ן ,
י וֹ ם, אר בּ עים  זה כּ נגד זה ותקוּ ם
לסוֹ ף  הע וֹ לם. בּ ני כּ ל ויבּ הלוּ 
הכּ וֹ כב  קרב יערכ וּ  יוֹ ם ארבּ עים
ותתּפ ט  הכּ ל, לעיני והלהבת
מצּ ד  אׁש  בּ שׂ רפת ׁש להבת  אוֹ ת ּה 
ויחב  הרקיע,  ֹּת ו הצּ פוֹ ן,
וכּמ ה  כּ וֹ כב, א וֹ תוֹ  לבלע
ועּמ ים  ואּמ וֹ ת וּ מלכים  ׁש לּ יטים 

מזּ ה.ית בּ הלוּ  

דּ רוֹ ם אז לצד כּ וֹ כב א וֹ תוֹ  יסּת לּ ק 
ׁש להבת, אוֹ תּה  על ויׁש לט
מעט  מעט ּת בּ לע ׁש להבת ואוֹ תּה 
עד  כּ וֹ כב, אוֹ ת וֹ  מלּ פני בּ רקיע

האלה ְַָר כד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

כּ רסייא גוֹ  דּ מטי עד ע□אין,
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  כּ דין, ע□אה.
ההוּ א ועא צּפ רא , ההוּ א רמיז
מ ׁש יח, גבּ י ויתבא  דּ יּה , קן
מה ואּת ער דּ קרי, מה וקרי

דּ א ּת ער.

להע מ הר עה  מלכ ת  להעביר  תא מיע  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָה'

קדּ יׁש א,עד  כּ רסייא דּ מ גּ וֹ  
ההוּ א זמנין ּת ת אתקרי
ס□קין וכ□א  וּ מ ׁש יח, צ ּפ וֹ ר, קן
בּ רי קוּ דׁש א וֹ ן ואוּ מי עי□א ,
מן חיּ יבא  מ כוּ  אעבּ רא ה וּ א ,
וּ נקמא דּ מ ׁש יח, ידא ע עמא ,
טבוון, אינּ וּ ן  וכ .דּ ישׂ רא נקמין
מעבּ ד  ה וּ א  בּ רי ק וּ דׁש א דּ זמין
צ ּפ וֹ ר  קן ההוּ א  ותב עּמ יּה .
מ ׁש יח ותב דוּ כּת יּה . וּ מ ׁש יח
אתר  ההוּ א גּ וֹ  ואתגּ ניז

כּ מ □קדּ מין .

אר צבע אחד  יתעררכב  מ ְְְִֵֶֶַַָָָָ

בּ ריוּ בזמנא ק וּ דׁש א  דּ יּת ער 
עמין, אתקנא ה וּ א 
דּ ׁש מיּה  אתוון ואתנהירוּ 

ׁש ּמ גּ יע  עד עלי וֹ נים, מחנוֹ ת רבּ וֹ א 
הּק דוֹ ׁש  ואז העליוֹ ן, הכּ ּס א  ֹלתו
צּפ וֹ ר, לא וֹ תּה  רוֹ מז  ה וּ א  ּבּ רו
ויוֹ ׁש בת  ׁש לּ ּה  קן  לאוֹ ת וֹ  ונכנסת
ּק וֹ רא, מה וקוֹ רא  ה ּמ ׁש יח , אצל

ּמ תעוֹ רר. מה  וּ מתע וֹ רר 

נקרא עד  הּק ד וֹ ׁש  ה כּ ּס א  ֹׁש ּמ ּת ו 
צּפ וֹ ר, קן א וֹ תוֹ  ּפ עמים  ׁש לׁש 
למעלה, עוֹ לים וכלּ ם והּמ ׁש יח,
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם וּ מׁש בּ יע
מן הר ׁש עה מלכוּ ת להעביר
את  ולנקם הּמ ׁש יח ידי על העוֹ לם
טוֹ בוֹ ת  אוֹ תן  וכל ישׂ ראל, נקמוֹ ת
לעשׂ וֹ ת  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עתיד
צּפ וֹ ר  קן  א וֹ תוֹ  ו ׁש ב לעּמ וֹ .
הּמ ׁש יח  ו ׁש ב למקוֹ מ וֹ , והּמ ׁש יח
כּ מוֹ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלת ו ונגנז

מּק דם.

בּ רוּ וּ בזמן הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ תעוֹ רר 
העוֹ למוֹ ת  את  לתּק ן  הוּ א
בּ ׁש למוּ ת, ׁש מוֹ  אוֹ תיּ וֹ ת וּ מאיר וֹ ת



האלה כז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יתכּ נּ ׁש וּ ן וכ□הוּ , יוֹ מא בּ ההוּ א 
א עמא  בּ ני וכ ביׁש . ע□ה

יחשבון )יכין א ׁש ּת זבא .(ס "א  

נירעיראלחדי על  זרת  יגזר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַָָ

ירחין,מההוּ א ּת ריסר עד  יוֹ מא , 
מ כיא,  ּכ יתיעט וּ ן
וכּמ ה גּ זרוֹ ת, כּ ּמ ה  ויגזר וּ ן
בּ יּה  ויצ חוּ ן ,ישׂ רא ע ׁש מדוֹ ת

בהון ) זכּ אה(נ"א דּ א ּת מר  כּ מה  ,
וזכּ אה ּת ּמ ן, דּ יערע מאן איהוּ 
 וכ ּת ּמ ן יערע דּ א  מאן איהוּ 

סגיא . בּ ערבוּ ביא יהא עמא

רר יתע יקיוה היח  ְְְִִִִֶֶַַַַָמל

ׁש בטס וֹ ף  יק וּ ם ירחי, ּת ריסר 
מ כּ א דּ א  ,מיּ שׂ רא
וכ דּ עדן. גּ נ ּת א  גּ וֹ  דּ יּת ער מ ׁש יחא,
ּת ּמ ן, יּה  יעטרוּ ן צ דּ יק יּ א אינּ וּ ן
בּ אתוון  זיינא, מאני יּה  ויחגּ רוּ ן

ק דּ יׁש א. דּ ׁש מא  דּ מאני רׁש ימן

קד  יח ד זמ ה יע  י קד ררהתעיכינ ה א רי א ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָ

אי□ניןוקא בּ ענפי יתּפ וֹ צץ 
, בּ חי קרי דּ גנתא ,

בּ ני וכל לרע, עליה ית כּ נּ סוּ 
יוּ כלוּ  לא (יחשבו)העוֹ לם 

להנּ צל.

עשׂ ר מא וֹ תוֹ  ׁש נים ועד י וֹ ם 
כּ ל  יתיעצוּ  חדׁש ים
וכּמ ה  גזר וֹ ת כּ ּמ ה ויגזר וּ  הּמ לכים 
בהם, ויצליחוּ  ישׂ ראל, על ׁש מדוֹ ת
ׁש יּ היה  מי  אׁש רי ׁש נּ ת בּ אר כּ מוֹ 
וכל  ׁש ם, יהיה  ׁש לּ א מי  ואׁש רי ׁש ם
גדוֹ לה. בּ ערבּ וּ ביה  יהיה העוֹ לם

יק וּ םלסוֹ ף חד ׁש ים  עשׂ ר ׁש נים 
מל זה מ יּ שׂ ראל , ׁש בט
וכל  העדן, גּ ן  ֹּת ו ׁש יּ תע וֹ רר ה ּמ ׁש יח
ׁש ם, אוֹ תוֹ  יעּט ר וּ  הצּ דּ יקים א וֹ תם
ר ׁש וּ מוֹ ת בּ א וֹ תיּ וֹ ת  זין כּ לי ל וֹ  ויחגּ ר וּ 

ה ּק דוֹ ׁש . ה ם ׁש ל כּ לים ׁש ל

הגּ ן,וקוֹ ל  עצי בּ ענפי  ית ּפ וֹ צץ 
ואוֹ מר: בחיל  קוֹ רא 

האלה ְַָר כו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יתחזי דּ א עד כּ כבא, ההוּ א 
יעביד  כּ כבא  ההוּ א  כּ דין, . ּכ
ּת חוּ מין, בּ תריסר בּ רקיע, א וֹ רחין
בּ רקיעא נהוֹ רין אינּ וּ ן וקיימין

יוֹ מין . ּת ריסר

י ר יאנ דל קל  ויהיה   ה חצ ת  יתח מְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה
מה תִֶָימ

כּ בתר  יז דּ עזעוּ ן יוֹ מין ּת ריסר 
 ויתח עמא , בּ ני
כּ מה יוֹ מא, בּ פ ג וּ ת ׁש מ ׁש א 
בּ י דּ אתחרב יוֹ מא  דּ אתח
ׁש מ יּ א יתחזוּ ן דּ א עד  מקדּ ׁש א ,

בּ רעםואר  ק□א חד  ויּת ער עא . 
מההוּ א ארעא  ואתחח א וזיקין,
וּ מ ׁש יריין חיין וכ ּמ ה  ק □א ,

מ נּ יּה . ימ וּ תוּ ן

מאד  דלה להבת בעיר  ר מי ְְְְְִִִֶֶַַָֹעיר

בּ קרּת אוההוּ א יּת ער יוֹ מא, 
חד  רבּ תא, דּ ר וֹ מי
ק□א בּ הה וּ א  דּ אא , ׁש ה וֹ בא 

בּ כ ע"ב )דּ יּת ער ח' עמא .(דף  
וכּמ ה מג דּ ין, כּ ּמ ה ויוֹ קיד 
יּפ וּ ן, מגדּ ין וכ ּמ ה  היכין,
יּפ וּ ן ורברבי ּפ רדּ ׁש כּ י וכּמ ה

ח ': ד

כּ וֹ כב  אוֹ תוֹ  אז  כּ לל . תראה ׁש לּ א
עשׂ ר  בּ ׁש נים בּ רקיע דרכים  יעשׂ ה 
אוֹ רוֹ ת  אוֹ תם ועוֹ מדים  ּת חוּ מים ,
נ וֹ ספים. ימים עשׂ ר ׁש נים בּ רקיע

נ וֹ ספיםאחר ימים ע שׂ ר ׁש נים 
הע וֹ לם, בּ ני כּ ל יז דּ עזע וּ 
כּ מוֹ  היּ וֹ ם , בּ חצוֹ ת  ה מׁש   ויחׁש
ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש חרב בּ יּ וֹ ם   ׁש נּ חׁש
ויתע וֹ רר  וארץ . ׁש מים ירא וּ  ׁש לּ א עד
וּ ברקים, בּ רעמים  אחד ק וֹ ל
וכּמ ה ק וֹ ל, מאוֹ ת וֹ  הארץ  ותתחלחל

מ ּמ נּ וּ . ימוּ תוּ  וּ מחנוֹ ת  חיל וֹ ת

רוֹ מיואוֹ תוֹ  בּ עיר ּת תעוֹ רר יוֹ ם 
א ׁש  ׁש להבת רבּ תי 
ׁש יּ תע וֹ רר  קוֹ ל בּ א וֹ תוֹ  אחת ,
כּ ּמ ה  וי שׂ רף העוֹ לם , בּ כל
וכּמ ה  היכל וֹ ת, וכּמ ה  מג דּ לים
גדוֹ לים  וכּמ ה יּפ לוּ , מג דּ לים
וכלּ ם  י וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  יּפ לוּ  ו שׂ רים



האלה כז ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יתכּ נּ ׁש וּ ן וכ□הוּ , יוֹ מא בּ ההוּ א 
א עמא  בּ ני וכ ביׁש . ע□ה

יחשבון )יכין א ׁש ּת זבא .(ס "א  

נירעיראלחדי על  זרת  יגזר ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַָָ

ירחין,מההוּ א ּת ריסר עד  יוֹ מא , 
מ כיא,  ּכ יתיעט וּ ן
וכּמ ה גּ זרוֹ ת, כּ ּמ ה  ויגזר וּ ן
בּ יּה  ויצ חוּ ן ,ישׂ רא ע ׁש מדוֹ ת

בהון ) זכּ אה(נ"א דּ א ּת מר  כּ מה  ,
וזכּ אה ּת ּמ ן, דּ יערע מאן איהוּ 
 וכ ּת ּמ ן יערע דּ א  מאן איהוּ 

סגיא . בּ ערבוּ ביא יהא עמא

רר יתע יקיוה היח  ְְְִִִִֶֶַַַַָמל

ׁש בטס וֹ ף  יק וּ ם ירחי, ּת ריסר 
מ כּ א דּ א  ,מיּ שׂ רא
וכ דּ עדן. גּ נ ּת א  גּ וֹ  דּ יּת ער מ ׁש יחא,
ּת ּמ ן, יּה  יעטרוּ ן צ דּ יק יּ א אינּ וּ ן
בּ אתוון  זיינא, מאני יּה  ויחגּ רוּ ן

ק דּ יׁש א. דּ ׁש מא  דּ מאני רׁש ימן

קד  יח ד זמ ה יע  י קד ררהתעיכינ ה א רי א ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָ

אי□ניןוקא בּ ענפי יתּפ וֹ צץ 
, בּ חי קרי דּ גנתא ,

בּ ני וכל לרע, עליה ית כּ נּ סוּ 
יוּ כלוּ  לא (יחשבו)העוֹ לם 

להנּ צל.

עשׂ ר מא וֹ תוֹ  ׁש נים ועד י וֹ ם 
כּ ל  יתיעצוּ  חדׁש ים
וכּמ ה  גזר וֹ ת כּ ּמ ה ויגזר וּ  הּמ לכים 
בהם, ויצליחוּ  ישׂ ראל, על ׁש מדוֹ ת
ׁש יּ היה  מי  אׁש רי ׁש נּ ת בּ אר כּ מוֹ 
וכל  ׁש ם, יהיה  ׁש לּ א מי  ואׁש רי ׁש ם
גדוֹ לה. בּ ערבּ וּ ביה  יהיה העוֹ לם

יק וּ םלסוֹ ף חד ׁש ים  עשׂ ר ׁש נים 
מל זה מ יּ שׂ ראל , ׁש בט
וכל  העדן, גּ ן  ֹּת ו ׁש יּ תע וֹ רר ה ּמ ׁש יח
ׁש ם, אוֹ תוֹ  יעּט ר וּ  הצּ דּ יקים א וֹ תם
ר ׁש וּ מוֹ ת בּ א וֹ תיּ וֹ ת  זין כּ לי ל וֹ  ויחגּ ר וּ 

ה ּק דוֹ ׁש . ה ם ׁש ל כּ לים ׁש ל

הגּ ן,וקוֹ ל  עצי בּ ענפי  ית ּפ וֹ צץ 
ואוֹ מר: בחיל  קוֹ רא 

האלה ְַָר כו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יתחזי דּ א עד כּ כבא, ההוּ א 
יעביד  כּ כבא  ההוּ א  כּ דין, . ּכ
ּת חוּ מין, בּ תריסר בּ רקיע, א וֹ רחין
בּ רקיעא נהוֹ רין אינּ וּ ן וקיימין

יוֹ מין . ּת ריסר

י ר יאנ דל קל  ויהיה   ה חצ ת  יתח מְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה
מה תִֶָימ

כּ בתר  יז דּ עזעוּ ן יוֹ מין ּת ריסר 
 ויתח עמא , בּ ני
כּ מה יוֹ מא, בּ פ ג וּ ת ׁש מ ׁש א 
בּ י דּ אתחרב יוֹ מא  דּ אתח
ׁש מ יּ א יתחזוּ ן דּ א עד  מקדּ ׁש א ,

בּ רעםואר  ק□א חד  ויּת ער עא . 
מההוּ א ארעא  ואתחח א וזיקין,
וּ מ ׁש יריין חיין וכ ּמ ה  ק □א ,

מ נּ יּה . ימ וּ תוּ ן

מאד  דלה להבת בעיר  ר מי ְְְְְִִִֶֶַַָֹעיר

בּ קרּת אוההוּ א יּת ער יוֹ מא, 
חד  רבּ תא, דּ ר וֹ מי
ק□א בּ הה וּ א  דּ אא , ׁש ה וֹ בא 

בּ כ ע"ב )דּ יּת ער ח' עמא .(דף  
וכּמ ה מג דּ ין, כּ ּמ ה ויוֹ קיד 
יּפ וּ ן, מגדּ ין וכ ּמ ה  היכין,
יּפ וּ ן ורברבי ּפ רדּ ׁש כּ י וכּמ ה

ח ': ד

כּ וֹ כב  אוֹ תוֹ  אז  כּ לל . תראה ׁש לּ א
עשׂ ר  בּ ׁש נים בּ רקיע דרכים  יעשׂ ה 
אוֹ רוֹ ת  אוֹ תם ועוֹ מדים  ּת חוּ מים ,
נ וֹ ספים. ימים עשׂ ר ׁש נים בּ רקיע

נ וֹ ספיםאחר ימים ע שׂ ר ׁש נים 
הע וֹ לם, בּ ני כּ ל יז דּ עזע וּ 
כּ מוֹ  היּ וֹ ם , בּ חצוֹ ת  ה מׁש   ויחׁש
ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש חרב בּ יּ וֹ ם   ׁש נּ חׁש
ויתע וֹ רר  וארץ . ׁש מים ירא וּ  ׁש לּ א עד
וּ ברקים, בּ רעמים  אחד ק וֹ ל
וכּמ ה ק וֹ ל, מאוֹ ת וֹ  הארץ  ותתחלחל

מ ּמ נּ וּ . ימוּ תוּ  וּ מחנוֹ ת  חיל וֹ ת

רוֹ מיואוֹ תוֹ  בּ עיר ּת תעוֹ רר יוֹ ם 
א ׁש  ׁש להבת רבּ תי 
ׁש יּ תע וֹ רר  קוֹ ל בּ א וֹ תוֹ  אחת ,
כּ ּמ ה  וי שׂ רף העוֹ לם , בּ כל
וכּמ ה  היכל וֹ ת, וכּמ ה  מג דּ לים
גדוֹ לים  וכּמ ה יּפ לוּ , מג דּ לים
וכלּ ם  י וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  יּפ לוּ  ו שׂ רים



האלה כטְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה יח מל את  מנק ְִֵֶֶֶַַַָה '

חד סוֹ ף ק א יוֹ מין, ארבּ עין 
מ גּ וֹ  ויתקרי יּת ער,
צ ּפ וֹ "ר  ק "ן ההוּ א ע□אה, כּ וּ רסיּ יא 
בּ יּה . דּ אתגּ ניז  מ ׁש יחא בּ מ כּ א 
וק וּ דׁש א עי□א , יּה  ס□קין וּ כדין
מ כּ א יּה  חמי הוּ א בּ רי
בּ בוּ ׁש א מתבׁש  מ ׁש יחא ,
נטי זייני מאני וחגיר נוּ קמא ,

ריׁש יּה . ע יּה  ונ ׁש יק יּה ,

פר יו פרעה  ה'  ק עטרה היח  את מע ר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה '

ותׁש עיןכּ דין, מאה  ג' מזדּ עזען 
ק וּ דׁש א וארמיז רקיעין,
מאינוּ ן רקיעא  חד  ה וּ א  בּ רי
בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ׁש ת גּ ניז  דּ הוה
דּ בההוּ א היכא מחד  ואּפ יק

א ')רקיעא ק"ב  כּ תרא(תרומה  חד 
ק דּ יׁש ין . בּ ׁש מהן מח ּק קא  גּ יפא ,
ק וּ דׁש א אתעּט ר עטרא בּ ההוּ א 
ית ישׂ רא עברוּ  כּ ד הוּ א, בּ רי
רתיכי  ּמכ נ וּ קמין  מיט יּמ א ,
יּה  ואעטר וּ פרׁש וֹ י, ּפ רעה 

מ ׁש יחא . מ כּ א 

אחד לסוֹ ף קוֹ ל  יוֹ ם  ארבּ עים 
 ֹמ ּת ו ויקרא יתעוֹ רר ,
צּפ וֹ "ר  ק"ן  א וֹ תוֹ  העליוֹ ן, הכּ ּס א 
ואז בּ וֹ , ׁש נּ גנז  הּמ ׁש יח בּ ּמ ל
והּק דוֹ ׁש  למעלה, אוֹ תוֹ  מעלים
הּמ ׁש יח  מל את  ר וֹ אה  הוּ א  ּבּ רו
כּ לי וחג וּ ר נקמה בּ לבוּ ׁש  מתל בּ ׁש 
על  אוֹ תוֹ  וּ מנ ק אוֹ תוֹ  נ וֹ טל קרב,

רא ׁש וֹ .

מאוֹ ת אז ׁש לׁש  מז דּ עזעים 
ור וֹ מז רקיעים , ותׁש עים
אחד  לרקיע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ימי מׁש ת גנוּ זים ׁש היוּ  מאוֹ תם
אחד  מהיכל וּ מוֹ ציא  בראׁש ית,
אחד, חקוּ ק כּ תר  רקיע ׁש בּ אוֹ ת וֹ 
בּ א וֹ תּה  הּק ד וֹ ׁש ים. בּ מוֹ ת מחּק ק
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  התעּט ר  עטרה 
לּט ל  ה יּ ם, את ישׂ ראל  כּ ׁש עברוּ 
ּפ רעה  מר כּ בוֹ ת  מכּ ל נקמוֹ ת
הּמ ׁש יח  מל את  וּ מעּט ר וּ פרׁש יו ,

בּ ּה .

האלה ְַָר כח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קוּ מוּ  ע יוֹ נין, קדּ יׁש י אתערוּ  ואמר ,
עדנא הא מ ׁש יחא, מ ּק מי
וּ בעּה  בּ בעּה , איּת תא אתחבּ רא
דּ עמא , נ וּ קמין ּה  נקמא  בּ עי
מעפרא. ּה  וּ אנערה ּה , וּ אקמא

מיק מה יעקב  יצחק אברה סביביו  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹמיח 

יּה כּ דין  ויח גּ רוּ ן כּ □הוּ , יקוּ מ וּ ן 
זייניּה , מאני כּ מ □קדּ מין
יצחק מימיניּה , אברהם
מ ׁש ה קמיּה , יעקב מ מא יּה ,
א □ין   ּכ ע מהימנא , רעיא 
דּ עדן. גּ נּת א גּ וֹ  ורקיד אזי צ דּ יקיּ א,

צ ר" ק" מק י מ' ינז ְִִִֵַַָָָמיח 

ידאכּ יון   ע מׁש יח, דּ אתקן 
דּ עדן. בּ גנּת א דּ צדיקיּ א
ק"ן  דּ אקרי דּ וּ כּת א בּ ההוּ א   ּיעו
ּת ּמ ן  וחמי כּ מ□קדּ מין, צ ּפ וֹ "ר
בּ ית דּ חרבּ ן דּ יּ וּ קנא הה וּ א
צדּ יקיּ א וכ □הוּ  מקדּ ׁש א ,
מּת ּמ ן  נטי כּ דין בּ יּה . דּ אתקט וּ 

עשר ) ואינּ וּ ן(ס"א ׁש ין, ואקרון )בוּ  (נ "א 
ּת ּמ ן  ויתגּ ניז קנאה. בוּ ׁש י עשׂ ר
. ּכ את גּ יא דּ א יוֹ מין, ארבּ עין 

ק וּ מוּ  עלי וֹ נים, קדוֹ ׁש ים התעוֹ ררוּ 
זמן הרי הּמ ׁש יח, מלּ פני 
וּ בעלּה  בּ בעל ּה , אה ׁש ּת תחבּ ר
בּ עוֹ לם  נקמוֹ ת  לּה  לנקם רוֹ צה 
העפר. מן  אוֹ תּה  וּ לנער ולהקימ ּה ,

כּ מוֹ אז אוֹ ת וֹ  ויחגּ רוּ  כלּ ם  יקוּ מוּ  
אברהם  זינ וֹ . בּ כלי מּק דם 
יעקב  ממאלוֹ , יצחק מימינוֹ ,
כּ ל  על הנּ אמן  רוֹ עה  מׁש ה  לפניו .
 ֹבּ תו ור וֹ קד  הוֹ ל הצּ דּ יקים אלּ וּ 

העדן. גּ ן 

ידיכּ יון על  מׁש יח ׁש נּ תקן 
יכּ נס  העדן , גּ ן  צדּ יקי 
צּפ וֹ "ר  ק"ן  ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  ׁש ם ורוֹ אה מּק דם, כּ מוֹ 
הּמ קדּ ׁש , בּ ית חרבּ ן  ׁש ל דיוֹ קן 
ואז בוֹ , ׁש נּ הרגוּ  ה צּ דּ יקים  וכל 

מם והם (עשרה)נוֹ טל  לב וּ ׁש ים , 
קנאה,(נקראים) לבוּ ׁש י עשׂ רה

ׁש לּ א  יוֹ ם  ארבּ עים ׁש ם ויגּ נז
כּ לל. יתגּ לּ ה



האלה כטְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה יח מל את  מנק ְִֵֶֶֶַַַָה '

חד סוֹ ף ק א יוֹ מין, ארבּ עין 
מ גּ וֹ  ויתקרי יּת ער,
צ ּפ וֹ "ר  ק "ן ההוּ א ע□אה, כּ וּ רסיּ יא 
בּ יּה . דּ אתגּ ניז  מ ׁש יחא בּ מ כּ א 
וק וּ דׁש א עי□א , יּה  ס□קין וּ כדין
מ כּ א יּה  חמי הוּ א בּ רי
בּ בוּ ׁש א מתבׁש  מ ׁש יחא ,
נטי זייני מאני וחגיר נוּ קמא ,

ריׁש יּה . ע יּה  ונ ׁש יק יּה ,

פר יו פרעה  ה'  ק עטרה היח  את מע ר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה '

ותׁש עיןכּ דין, מאה  ג' מזדּ עזען 
ק וּ דׁש א וארמיז רקיעין,
מאינוּ ן רקיעא  חד  ה וּ א  בּ רי
בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ׁש ת גּ ניז  דּ הוה
דּ בההוּ א היכא מחד  ואּפ יק

א ')רקיעא ק"ב  כּ תרא(תרומה  חד 
ק דּ יׁש ין . בּ ׁש מהן מח ּק קא  גּ יפא ,
ק וּ דׁש א אתעּט ר עטרא בּ ההוּ א 
ית ישׂ רא עברוּ  כּ ד הוּ א, בּ רי
רתיכי  ּמכ נ וּ קמין  מיט יּמ א ,
יּה  ואעטר וּ פרׁש וֹ י, ּפ רעה 

מ ׁש יחא . מ כּ א 

אחד לסוֹ ף קוֹ ל  יוֹ ם  ארבּ עים 
 ֹמ ּת ו ויקרא יתעוֹ רר ,
צּפ וֹ "ר  ק"ן  א וֹ תוֹ  העליוֹ ן, הכּ ּס א 
ואז בּ וֹ , ׁש נּ גנז  הּמ ׁש יח בּ ּמ ל
והּק דוֹ ׁש  למעלה, אוֹ תוֹ  מעלים
הּמ ׁש יח  מל את  ר וֹ אה  הוּ א  ּבּ רו
כּ לי וחג וּ ר נקמה בּ לבוּ ׁש  מתל בּ ׁש 
על  אוֹ תוֹ  וּ מנ ק אוֹ תוֹ  נ וֹ טל קרב,

רא ׁש וֹ .

מאוֹ ת אז ׁש לׁש  מז דּ עזעים 
ור וֹ מז רקיעים , ותׁש עים
אחד  לרקיע הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ימי מׁש ת גנוּ זים ׁש היוּ  מאוֹ תם
אחד  מהיכל וּ מוֹ ציא  בראׁש ית,
אחד, חקוּ ק כּ תר  רקיע ׁש בּ אוֹ ת וֹ 
בּ א וֹ תּה  הּק ד וֹ ׁש ים. בּ מוֹ ת מחּק ק
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  התעּט ר  עטרה 
לּט ל  ה יּ ם, את ישׂ ראל  כּ ׁש עברוּ 
ּפ רעה  מר כּ בוֹ ת  מכּ ל נקמוֹ ת
הּמ ׁש יח  מל את  וּ מעּט ר וּ פרׁש יו ,

בּ ּה .

האלה ְַָר כח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

קוּ מוּ  ע יוֹ נין, קדּ יׁש י אתערוּ  ואמר ,
עדנא הא מ ׁש יחא, מ ּק מי
וּ בעּה  בּ בעּה , איּת תא אתחבּ רא
דּ עמא , נ וּ קמין ּה  נקמא  בּ עי
מעפרא. ּה  וּ אנערה ּה , וּ אקמא

מיק מה יעקב  יצחק אברה סביביו  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹמיח 

יּה כּ דין  ויח גּ רוּ ן כּ □הוּ , יקוּ מ וּ ן 
זייניּה , מאני כּ מ □קדּ מין
יצחק מימיניּה , אברהם
מ ׁש ה קמיּה , יעקב מ מא יּה ,
א □ין   ּכ ע מהימנא , רעיא 
דּ עדן. גּ נּת א גּ וֹ  ורקיד אזי צ דּ יקיּ א,

צ ר" ק" מק י מ' ינז ְִִִֵַַָָָמיח 

ידאכּ יון   ע מׁש יח, דּ אתקן 
דּ עדן. בּ גנּת א דּ צדיקיּ א
ק"ן  דּ אקרי דּ וּ כּת א בּ ההוּ א   ּיעו
ּת ּמ ן  וחמי כּ מ□קדּ מין, צ ּפ וֹ "ר
בּ ית דּ חרבּ ן דּ יּ וּ קנא הה וּ א
צדּ יקיּ א וכ □הוּ  מקדּ ׁש א ,
מּת ּמ ן  נטי כּ דין בּ יּה . דּ אתקט וּ 

עשר ) ואינּ וּ ן(ס"א ׁש ין, ואקרון )בוּ  (נ "א 
ּת ּמ ן  ויתגּ ניז קנאה. בוּ ׁש י עשׂ ר
. ּכ את גּ יא דּ א יוֹ מין, ארבּ עין 

ק וּ מוּ  עלי וֹ נים, קדוֹ ׁש ים התעוֹ ררוּ 
זמן הרי הּמ ׁש יח, מלּ פני 
וּ בעלּה  בּ בעל ּה , אה ׁש ּת תחבּ ר
בּ עוֹ לם  נקמוֹ ת  לּה  לנקם רוֹ צה 
העפר. מן  אוֹ תּה  וּ לנער ולהקימ ּה ,

כּ מוֹ אז אוֹ ת וֹ  ויחגּ רוּ  כלּ ם  יקוּ מוּ  
אברהם  זינ וֹ . בּ כלי מּק דם 
יעקב  ממאלוֹ , יצחק מימינוֹ ,
כּ ל  על הנּ אמן  רוֹ עה  מׁש ה  לפניו .
 ֹבּ תו ור וֹ קד  הוֹ ל הצּ דּ יקים אלּ וּ 

העדן. גּ ן 

ידיכּ יון על  מׁש יח ׁש נּ תקן 
יכּ נס  העדן , גּ ן  צדּ יקי 
צּפ וֹ "ר  ק"ן  ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  ׁש ם ורוֹ אה מּק דם, כּ מוֹ 
הּמ קדּ ׁש , בּ ית חרבּ ן  ׁש ל דיוֹ קן 
ואז בוֹ , ׁש נּ הרגוּ  ה צּ דּ יקים  וכל 

מם והם (עשרה)נוֹ טל  לב וּ ׁש ים , 
קנאה,(נקראים) לבוּ ׁש י עשׂ רה

ׁש לּ א  יוֹ ם  ארבּ עים ׁש ם ויגּ נז
כּ לל. יתגּ לּ ה



האלה לא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

סחרניּה , קדּ יׁש ין מ ׁש ריין כ ּמ ה 
ּת י נהירוּ , חד עמא ,  ּכ ויחמ וּ ן
ׁש בעה ויקוּ ם  ארעא , מרקיעא 

יתמהוּ ןיוֹ מ עמא  בּ ני וכ ין, 
בּ ר  , ּכ ינ דּ עוּ ן ו א ויתבּ הוּ ן,
א □ין, בּ רזין דּ ידעין חכּ ימין, אינּ וּ ן

חוּ קיהוֹ ן . ז כּ אה 

ה יח למל תנק מינח קל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרחל 

יתעתד וכ יוֹ מין ׁש בעה אינּ וּ ן 
יתעטר) בּ ארעא,(ס"א 

אתר. בּ אן צּפ וֹ "ר. ק"ן בּ ההוּ א 
דּ איהי ,רח קבוּ רת דּ א  ,בּ דּ ר
ויבר  אוֹ רחין. בּ פרׁש ת ק יּ ימא 
 ּּת ק ב וּ כדין ּה , ויּ נחם ּה ,
יּה . ותנׁש יק ותקוּ ם  ּת נח וּ מין,

יחד 12  נז  ְֳִִֶָָָיהיה

מההוּ אבתר  נהיר וּ  הה וּ א  יקוּ ם 
בּ יריחוֹ  וׁש רי אתר,
יריחוֹ . דּ א  עץ  בּ כ דּ איני. קר ּת א 
ויהא ירוּ ׁש ים . דּ א  הארץ, ע א וֹ 
צ ּפ וֹ "ר  דּ ק"ן נהיר וּ  בּ הה וּ א  גּ ניז

ירחי . ּת ריסר 

סביבוֹ , קדוֹ ׁש ים  מחנ וֹ ת כּ ּמ ה 
ּת לוּ י אחד  אוֹ ר העוֹ לם כּ ל  ויראוּ 
ׁש בעה  ויעמד לארץ, מהרקיע
יתמהוּ  העוֹ לם בּ ני וכל ימים ,
ּפ רט  כּ לל, ידעוּ  ולא  ויבּ הלוּ ,
בּ ּס וֹ דוֹ ת  ׁש יּ וֹ דעים חכמים  לאוֹ תם

חלקם. אׁש רי  הלּ ל וּ ,

יתי צּ ב וכל ימים  ׁש בעה  אוֹ תם 
ק"ן(יתעטר ) בּ אוֹ ת וֹ  בּ ארץ

מקוֹ ם  בּ איזה ז וֹ צּפ וֹ "ר. , בּ דּ ר ? 
בּ פרׁש ת  ׁש עוֹ מדת  רחל קבוּ רת
אוֹ ת ּה , וינחם לּה  ויבר דּ רכים .
ותקוּ ם  ּת נחוּ מים, ּת קבּ ל  ואז

אוֹ תוֹ . וּ תנ ק

מאוֹ תוֹ אחר  אוֹ ר אוֹ ת וֹ  יקוּ ם  ּכ 
עיר  בּ יריחוֹ  ו ׁש וֹ רה מקוֹ ם,
אוֹ  יריח וֹ . זה  - עץ בּ כל  האילנוֹ ת.
ויהיה  יר וּ ׁש לים. זוֹ  - הארץ על
צּפ וֹ "ר  ק "ן  ׁש ל אוֹ ר בּ א וֹ תוֹ  גנ וּ ז 

חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים 

האלה ְַָר ל 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

נית ע תא ְִֵֵַַַמנק

הניכּ יון  בּ כ ואתּת ּק ן דּ אתעּט ר 
ק וּ דׁש א יּה  נטי ּת ּק וּ נין,
כּ מ □קדּ מין . יּה  ונ ׁש יק  ה וּ א  בּ רי
ק דּ יׁש ין, רתיכין חמי, מאן
יּה , דּ סחרין ע□אין, וּ מ ׁש ריין
סגּ יאין, וּ נבז בּ זן מ ּת נן יּה  ויהבין

מ כּ □הוּ . ויתעּט ר

צ ר" ק" י ל ' ְְִִֵֶַמתה

עא ּכ וחמי היכא, בּ חד ּת ּמ ן 
ע□אי, מאכי אינּ וּ ן
דּ בכוּ  אינּ וּ ן צ יּ וֹ ן , אבי דּ אקרוּ ן
וּ בכאן מקדּ ׁש א, בּ י חרבּ ן ע
חד  יּה  יהבין ואינּ וּ ן ּת דיר,
מעבּ ד  סוּ מקא , ּפ וּ רפירא
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  כּ דין, נוּ קמין.
צ ּפ וֹ ר , קן בּ ההוּ א יּה  גּ ניז

יוֹ מין . ּת תין ּת ּמ ן ואתכּ ּס י

והחכמי לאר מהרקיע  א ר ירא ל הע וכל  מע ר למה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻירד
זה מה ִֶַָיבינ

קןבתר  בּ הה וּ א  יוֹ מין, ּת תין 
 בּ כ מעטר  יחוּ ת צּפ וֹ ר,
וּ מ ּת ּת א, מעי□א  ּת ּק וּ נין אינּ וּ ן

בּ כל כּ יון והתּת ּק ן  ׁש התעּט ר 
נוֹ טל הּת ּק וּ נ ה לּ לוּ , ים  

וּ מנ ק  הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ ת וֹ 
מר כּ בוֹ ת  ראה מי מ ּק דם. כּ מוֹ  אוֹ ת וֹ 
עליוֹ נים  וּ מחנוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת
מּת נוֹ ת  לוֹ  ונוֹ תנים  א וֹ תוֹ  ׁש ּס וֹ בבים
מכּ לּ ם. ויתעּט ר  ר בּ וֹ ת, וּ מוֹ תר וֹ ת

ור וֹ אה נכנס אחד , להיכל לׁש ם 
מלאכים  א וֹ תם  כּ ל
ציּ וֹ ן, אבלי  ׁש נּ קראים עליוֹ נים
בּ ית  חרבּ ן  על ׁש בּ כוּ  אוֹ תם
והם  ּת מיד, וּ בוֹ כים הּמ קדּ ׁש ,
אחד  אדם  לבוּ ׁש  לוֹ  נ וֹ תנים
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אז  נקמוֹ ת. לעשׂ וֹ ת 
צּפ וֹ ר, קן  בּ א וֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  גּ וֹ נז  הוּ א 

י וֹ ם. ׁש לׁש ים ׁש ם וּ מת כּ ּס ה

קןלאחר  בּ אוֹ ת וֹ  י וֹ ם, ׁש ל ׁש ים  
בּ כל  מעּט ר ירד צּפ וֹ ר,
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה ּת ּק וּ נים אוֹ תם



האלה לא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

סחרניּה , קדּ יׁש ין מ ׁש ריין כ ּמ ה 
ּת י נהירוּ , חד עמא ,  ּכ ויחמ וּ ן
ׁש בעה ויקוּ ם  ארעא , מרקיעא 

יתמהוּ ןיוֹ מ עמא  בּ ני וכ ין, 
בּ ר  , ּכ ינ דּ עוּ ן ו א ויתבּ הוּ ן,
א □ין, בּ רזין דּ ידעין חכּ ימין, אינּ וּ ן

חוּ קיהוֹ ן . ז כּ אה 

ה יח למל תנק מינח קל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרחל 

יתעתד וכ יוֹ מין ׁש בעה אינּ וּ ן 
יתעטר) בּ ארעא,(ס"א 

אתר. בּ אן צּפ וֹ "ר. ק"ן בּ ההוּ א 
דּ איהי ,רח קבוּ רת דּ א  ,בּ דּ ר
ויבר  אוֹ רחין. בּ פרׁש ת ק יּ ימא 
 ּּת ק ב וּ כדין ּה , ויּ נחם ּה ,
יּה . ותנׁש יק ותקוּ ם  ּת נח וּ מין,

יחד 12  נז  ְֳִִֶָָָיהיה

מההוּ אבתר  נהיר וּ  הה וּ א  יקוּ ם 
בּ יריחוֹ  וׁש רי אתר,
יריחוֹ . דּ א  עץ  בּ כ דּ איני. קר ּת א 
ויהא ירוּ ׁש ים . דּ א  הארץ, ע א וֹ 
צ ּפ וֹ "ר  דּ ק"ן נהיר וּ  בּ הה וּ א  גּ ניז

ירחי . ּת ריסר 

סביבוֹ , קדוֹ ׁש ים  מחנ וֹ ת כּ ּמ ה 
ּת לוּ י אחד  אוֹ ר העוֹ לם כּ ל  ויראוּ 
ׁש בעה  ויעמד לארץ, מהרקיע
יתמהוּ  העוֹ לם בּ ני וכל ימים ,
ּפ רט  כּ לל, ידעוּ  ולא  ויבּ הלוּ ,
בּ ּס וֹ דוֹ ת  ׁש יּ וֹ דעים חכמים  לאוֹ תם

חלקם. אׁש רי  הלּ ל וּ ,

יתי צּ ב וכל ימים  ׁש בעה  אוֹ תם 
ק"ן(יתעטר ) בּ אוֹ ת וֹ  בּ ארץ

מקוֹ ם  בּ איזה ז וֹ צּפ וֹ "ר. , בּ דּ ר ? 
בּ פרׁש ת  ׁש עוֹ מדת  רחל קבוּ רת
אוֹ ת ּה , וינחם לּה  ויבר דּ רכים .
ותקוּ ם  ּת נחוּ מים, ּת קבּ ל  ואז

אוֹ תוֹ . וּ תנ ק

מאוֹ תוֹ אחר  אוֹ ר אוֹ ת וֹ  יקוּ ם  ּכ 
עיר  בּ יריחוֹ  ו ׁש וֹ רה מקוֹ ם,
אוֹ  יריח וֹ . זה  - עץ בּ כל  האילנוֹ ת.
ויהיה  יר וּ ׁש לים. זוֹ  - הארץ על
צּפ וֹ "ר  ק "ן  ׁש ל אוֹ ר בּ א וֹ תוֹ  גנ וּ ז 

חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים 

האלה ְַָר ל 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

נית ע תא ְִֵֵַַַמנק

הניכּ יון  בּ כ ואתּת ּק ן דּ אתעּט ר 
ק וּ דׁש א יּה  נטי ּת ּק וּ נין,
כּ מ □קדּ מין . יּה  ונ ׁש יק  ה וּ א  בּ רי
ק דּ יׁש ין, רתיכין חמי, מאן
יּה , דּ סחרין ע□אין, וּ מ ׁש ריין
סגּ יאין, וּ נבז בּ זן מ ּת נן יּה  ויהבין

מ כּ □הוּ . ויתעּט ר

צ ר" ק" י ל ' ְְִִֵֶַמתה

עא ּכ וחמי היכא, בּ חד ּת ּמ ן 
ע□אי, מאכי אינּ וּ ן
דּ בכוּ  אינּ וּ ן צ יּ וֹ ן , אבי דּ אקרוּ ן
וּ בכאן מקדּ ׁש א, בּ י חרבּ ן ע
חד  יּה  יהבין ואינּ וּ ן ּת דיר,
מעבּ ד  סוּ מקא , ּפ וּ רפירא
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  כּ דין, נוּ קמין.
צ ּפ וֹ ר , קן בּ ההוּ א יּה  גּ ניז

יוֹ מין . ּת תין ּת ּמ ן ואתכּ ּס י

והחכמי לאר מהרקיע  א ר ירא ל הע וכל  מע ר למה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻירד
זה מה ִֶַָיבינ

קןבתר  בּ הה וּ א  יוֹ מין, ּת תין 
 בּ כ מעטר  יחוּ ת צּפ וֹ ר,
וּ מ ּת ּת א, מעי□א  ּת ּק וּ נין אינּ וּ ן

בּ כל כּ יון והתּת ּק ן  ׁש התעּט ר 
נוֹ טל הּת ּק וּ נ ה לּ לוּ , ים  

וּ מנ ק  הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ ת וֹ 
מר כּ בוֹ ת  ראה מי מ ּק דם. כּ מוֹ  אוֹ ת וֹ 
עליוֹ נים  וּ מחנוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת
מּת נוֹ ת  לוֹ  ונוֹ תנים  א וֹ תוֹ  ׁש ּס וֹ בבים
מכּ לּ ם. ויתעּט ר  ר בּ וֹ ת, וּ מוֹ תר וֹ ת

ור וֹ אה נכנס אחד , להיכל לׁש ם 
מלאכים  א וֹ תם  כּ ל
ציּ וֹ ן, אבלי  ׁש נּ קראים עליוֹ נים
בּ ית  חרבּ ן  על ׁש בּ כוּ  אוֹ תם
והם  ּת מיד, וּ בוֹ כים הּמ קדּ ׁש ,
אחד  אדם  לבוּ ׁש  לוֹ  נ וֹ תנים
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אז  נקמוֹ ת. לעשׂ וֹ ת 
צּפ וֹ ר, קן  בּ א וֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  גּ וֹ נז  הוּ א 

י וֹ ם. ׁש לׁש ים ׁש ם וּ מת כּ ּס ה

קןלאחר  בּ אוֹ ת וֹ  י וֹ ם, ׁש ל ׁש ים  
בּ כל  מעּט ר ירד צּפ וֹ ר,
וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה ּת ּק וּ נים אוֹ תם



האלה לג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מעפר ת א ויקי  על יב א חד יב  ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹלאחר

אינּ וּ ןדּ הא  זעירין חכּ ימין 
בּ ההוּ א דּ יׁש ּת כּ חוּ ן

והיינוּ  כ"ב )זמנא, והאם(דברים  
ע אוֹ  האפרוֹ חים  ע רוֹ בצת
ע האם ּת ּק ח א  ה בּ צים,

מיאהבּ נים קיימא  א  ביה  (דהא  
עיאה , במ כא  אא מגותא  אפקא 

תוקפא יהבין וינוקין רביין דאינון דכיון

דהיא עיאה  אימא  כדין  משיחא  מ כא

בע ה) גבי יתערת ע ייהו רביעא

ירחין(הכי )ויתעכּ ב ּת ריסר עד 
בּ עּה , ייתי בתר , אחרנין.
דאּת  כּ מה מעפרא , ּה  ויוֹ קים

ט ')אמר, סכּ ת(עמוס את אקים 
ה נּ פ ת. דּ וד 

נפלא ת  ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָימי

מ ׁש יחאבּ ההוּ א  מכּ א יוֹ מא , 
גּ וּ תא, ויכנוֹ ׁש  ׁש ארי
עמא, סייפי עד עמא מ ּס ייפי

אמר  דאּת  ')כּ מה אם(דבהם 
וג וֹ '. ה מים בּ קצה נדּ ח יהיה
ונ ּס ין אתין  ּכ יוֹ מא , מהה וּ א 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א דּ עבד  וּ גבוּ ראן

ׁש יּ ּמ צאוּ ׁש הרי החכמים מעּט ים 
והינוּ  זמן , (דברים בּ א וֹ תוֹ  

אוֹ כב ) האפרחים על  רבצת והאם 
על  האם תּק ח  לא הבּ יצים, על
הדבר  עומד לא בו  [שהרי הבּ נים,
במלך  אלא הגלות מן להוציא 
ילדים  שהם שכיון  העליון,
למלך  תקף נותנים  ותינוקות,
העליונה, האמא אז  המשיח,
מתעוררת  עליהם, רובצת שהיא
עד  [כך] ויתעכּ ב בעלה] לגבי
אחר  אחרים. חדׁש ים עשׂ ר ׁש נים
א וֹ תּה  ויקים בעלּה  יבא  ּכ

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ט )מהעפר, (עמוס  
הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת  את אקים

יתחיל בּ אוֹ תוֹ  ה ּמ ׁש יח  מל יוֹ ם 
מּס וֹ ף  הגּ ל וּ ת ויכנס
כּ מוֹ  העוֹ לם, סוֹ ף ועד העוֹ לם

ל)ׁש נּ אמר נדּ ח(דברים יהיה אם 
יוֹ ם  מא וֹ תוֹ  וגוֹ '. המים בּ קצה
והגּ בוּ רוֹ ת  והנּ ּס ים האוֹ ת וֹ ת כּ ל
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה

האלה ְַָר לב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה ליל אר ְְִִֶֶֶַַָתה 

ההוּ אבּ תר יזדּ קף  ירחי, ּת ריסר 
וארעא, ׁש מ יּ א בּ ין נהיר וּ 

ע"ב )ויׁש רי ז' דּ גי ,(שמות בּ ארעא  
דּ גוּ תא ׁש יר וּ תא הוה  דּ תּמ ן
מההוּ א יתגּ י ותּמ ן . דּ ישׂ רא
אתריּה . ותב צּפ וֹ ר, דּ קן נהירוּ 
ארעא  ּכ יזדּ עזע יוֹ מא וההוּ א

עד  ׁש מ יּ א מ ּס ייפי (דף כּ מ □ק דּ מין, 
ע"א) יחזוּ ןט ' וּ כדין ׁש מיּ א , סייפי
אתגּ י(ינדעון ) דּ הא  עמא,  ּכ

.ידּ ג בּ ארעא מׁש יחא, מ כּ א

 ח ית ר ה ינקת בזכת אליו   יאספ רה  סקיהע ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹל

דּ עאןויתכּ נּ ׁש וּ ן אינּ וּ ן  ּכ יּה  
ואינּ וּ ן בּ אוֹ רייתא,
דּ בי ינוּ קי וּ בזכוּ ת בּ עמא . זעירין

ית אתגּ בּ רא,רב, חייּה  ּת קף 
א ואי אפרוֹ חים. דּ א ורזא
דּ יתבין ינוּ קי הא  א□ין, יׁש ּת כּ חוּ ן
כּ מה וינקי, דּ א ּמ הוֹ ן בּ תוּ קּפ א 

אמר , כ "ח)דאּת  גּ מ וּ י(ישעיה 
א וֹ  והיינ וּ  מדים . עּת יקי מחב
ׁש ריא א□ין, דּ בגין ביצים,
בּ גוּ תא .  דּ ישׂ רא עּמ הוֹ ן ׁש כינ ּת א 

ט'. יז דּ ּק ף אחרד חדׁש  עשׂ ר ׁש נים 
ׁש מים  בּ ין  א וֹ ר אוֹ ת וֹ 
ׁש ם  הגּ ליל , בּ ארץ וי ׁש רה וארץ,
ו ׁש ם  ישׂ ראל , גּ ל וּ ת ראׁש ית היתה
צּפ וֹ ר, קן  ׁש ל אוֹ ר מאוֹ ת וֹ  ית גּ לּ ה 

וא  למקוֹ מ וֹ . ּת זדּ עזע ו ׁש ב י וֹ ם וֹ תוֹ  
מּס וֹ ף  מּק דם  כּ מוֹ  הארץ כּ ל
ואז המים, סוֹ ף עד המים
ׁש הרי העוֹ לם כּ ל [ידעו] יראוּ 
בּ ארץ  הּמ ׁש יח  מל התגּ לּ ה

הגּ ליל.

אלּ וּ וית כּ נּ סוּ  כּ ל אליו  
בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים
וּ בזכוּ ת  בּ ע וֹ לם. מעּט ים  והם 
כּ חוֹ  יתחזּ ק רבּ ן  בּ ית ׁש ל ּת ינ וֹ קוֹ ת
ואם  אפרחים. זה וסוֹ ד להת גּ בּ ר,
ּת ינ וֹ קוֹ ת  הרי אלּ וּ , י ּמ צאוּ  לא
וי וֹ נקים, א ּמ ם בּ תקף ׁש יּ וֹ ׁש בים 

ׁש נּ אמר  כח )כּ מוֹ  גּ מוּ לי(ישעיה 
אוֹ  והינוּ  מ דים. עּת יקי מחלב
ׁש וֹ רה  א לּ ה ׁש בּ ׁש ביל ביצים,

בּ גּ לוּ ת. ישׂ ראל עם ׁש כינה



האלה לג ְַָר
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מעפר ת א ויקי  על יב א חד יב  ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹלאחר

אינּ וּ ןדּ הא  זעירין חכּ ימין 
בּ ההוּ א דּ יׁש ּת כּ חוּ ן

והיינוּ  כ"ב )זמנא, והאם(דברים  
ע אוֹ  האפרוֹ חים  ע רוֹ בצת
ע האם ּת ּק ח א  ה בּ צים,

מיאהבּ נים קיימא  א  ביה  (דהא  
עיאה , במ כא  אא מגותא  אפקא 

תוקפא יהבין וינוקין רביין דאינון דכיון

דהיא עיאה  אימא  כדין  משיחא  מ כא

בע ה) גבי יתערת ע ייהו רביעא

ירחין(הכי )ויתעכּ ב ּת ריסר עד 
בּ עּה , ייתי בתר , אחרנין.
דאּת  כּ מה מעפרא , ּה  ויוֹ קים

ט ')אמר, סכּ ת(עמוס את אקים 
ה נּ פ ת. דּ וד 

נפלא ת  ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָימי

מ ׁש יחאבּ ההוּ א  מכּ א יוֹ מא , 
גּ וּ תא, ויכנוֹ ׁש  ׁש ארי
עמא, סייפי עד עמא מ ּס ייפי

אמר  דאּת  ')כּ מה אם(דבהם 
וג וֹ '. ה מים בּ קצה נדּ ח יהיה
ונ ּס ין אתין  ּכ יוֹ מא , מהה וּ א 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א דּ עבד  וּ גבוּ ראן

ׁש יּ ּמ צאוּ ׁש הרי החכמים מעּט ים 
והינוּ  זמן , (דברים בּ א וֹ תוֹ  

אוֹ כב ) האפרחים על  רבצת והאם 
על  האם תּק ח  לא הבּ יצים, על
הדבר  עומד לא בו  [שהרי הבּ נים,
במלך  אלא הגלות מן להוציא 
ילדים  שהם שכיון  העליון,
למלך  תקף נותנים  ותינוקות,
העליונה, האמא אז  המשיח,
מתעוררת  עליהם, רובצת שהיא
עד  [כך] ויתעכּ ב בעלה] לגבי
אחר  אחרים. חדׁש ים עשׂ ר ׁש נים
א וֹ תּה  ויקים בעלּה  יבא  ּכ

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ט )מהעפר, (עמוס  
הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת  את אקים

יתחיל בּ אוֹ תוֹ  ה ּמ ׁש יח  מל יוֹ ם 
מּס וֹ ף  הגּ ל וּ ת ויכנס
כּ מוֹ  העוֹ לם, סוֹ ף ועד העוֹ לם

ל)ׁש נּ אמר נדּ ח(דברים יהיה אם 
יוֹ ם  מא וֹ תוֹ  וגוֹ '. המים בּ קצה
והגּ בוּ רוֹ ת  והנּ ּס ים האוֹ ת וֹ ת כּ ל
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה

האלה ְַָר לב 
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ה ליל אר ְְִִֶֶֶַַָתה 

ההוּ אבּ תר יזדּ קף  ירחי, ּת ריסר 
וארעא, ׁש מ יּ א בּ ין נהיר וּ 

ע"ב )ויׁש רי ז' דּ גי ,(שמות בּ ארעא  
דּ גוּ תא ׁש יר וּ תא הוה  דּ תּמ ן
מההוּ א יתגּ י ותּמ ן . דּ ישׂ רא
אתריּה . ותב צּפ וֹ ר, דּ קן נהירוּ 
ארעא  ּכ יזדּ עזע יוֹ מא וההוּ א

עד  ׁש מ יּ א מ ּס ייפי (דף כּ מ □ק דּ מין, 
ע"א) יחזוּ ןט ' וּ כדין ׁש מיּ א , סייפי
אתגּ י(ינדעון ) דּ הא  עמא,  ּכ

.ידּ ג בּ ארעא מׁש יחא, מ כּ א

 ח ית ר ה ינקת בזכת אליו   יאספ רה  סקיהע ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹל

דּ עאןויתכּ נּ ׁש וּ ן אינּ וּ ן  ּכ יּה  
ואינּ וּ ן בּ אוֹ רייתא,
דּ בי ינוּ קי וּ בזכוּ ת בּ עמא . זעירין

ית אתגּ בּ רא,רב, חייּה  ּת קף 
א ואי אפרוֹ חים. דּ א ורזא
דּ יתבין ינוּ קי הא  א□ין, יׁש ּת כּ חוּ ן
כּ מה וינקי, דּ א ּמ הוֹ ן בּ תוּ קּפ א 

אמר , כ "ח)דאּת  גּ מ וּ י(ישעיה 
א וֹ  והיינ וּ  מדים . עּת יקי מחב
ׁש ריא א□ין, דּ בגין ביצים,
בּ גוּ תא .  דּ ישׂ רא עּמ הוֹ ן ׁש כינ ּת א 

ט'. יז דּ ּק ף אחרד חדׁש  עשׂ ר ׁש נים 
ׁש מים  בּ ין  א וֹ ר אוֹ ת וֹ 
ׁש ם  הגּ ליל , בּ ארץ וי ׁש רה וארץ,
ו ׁש ם  ישׂ ראל , גּ ל וּ ת ראׁש ית היתה
צּפ וֹ ר, קן  ׁש ל אוֹ ר מאוֹ ת וֹ  ית גּ לּ ה 

וא  למקוֹ מ וֹ . ּת זדּ עזע ו ׁש ב י וֹ ם וֹ תוֹ  
מּס וֹ ף  מּק דם  כּ מוֹ  הארץ כּ ל
ואז המים, סוֹ ף עד המים
ׁש הרי העוֹ לם כּ ל [ידעו] יראוּ 
בּ ארץ  הּמ ׁש יח  מל התגּ לּ ה

הגּ ליל.

אלּ וּ וית כּ נּ סוּ  כּ ל אליו  
בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים
וּ בזכוּ ת  בּ ע וֹ לם. מעּט ים  והם 
כּ חוֹ  יתחזּ ק רבּ ן  בּ ית ׁש ל ּת ינ וֹ קוֹ ת
ואם  אפרחים. זה וסוֹ ד להת גּ בּ ר,
ּת ינ וֹ קוֹ ת  הרי אלּ וּ , י ּמ צאוּ  לא
וי וֹ נקים, א ּמ ם בּ תקף ׁש יּ וֹ ׁש בים 

ׁש נּ אמר  כח )כּ מוֹ  גּ מוּ לי(ישעיה 
אוֹ  והינוּ  מ דים. עּת יקי מחלב
ׁש וֹ רה  א לּ ה ׁש בּ ׁש ביל ביצים,

בּ גּ לוּ ת. ישׂ ראל עם ׁש כינה



האלה לה ְַָר
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  נח י אר ְֶֶָָרא

בּ צ□וֹ רבּ י  ידוֹ י ארים ׁש מעוֹ ן 
וצ □י הוּ א, בּ רי □קוּ דׁש א 
צ וֹ תיּה , דּ צ □י בתר צ וֹ תיּה ,
א בּ א ור' בּ ריּה , א עזר ר' אתוּ 
קמיּה , יתבי דּ הווּ  עד קמיּה . ויתבוּ 
, דּ אתח ׁש דּ יממא נהירוּ  חד  חמוּ 

צנּ וֹ רא  חד (צרורא)וא ׁש ּת קע 
יּמ א גּ וֹ  דּ אא  דּ ׁש הוֹ בא
אתר. ההוּ א   ּכ ואזדּ עזע דּ טבריה,

הדל ל מע ת  ב ' מריד ניו ז כר ה' מ ה ה א ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָעכו 

הּת אאמר ודּ אי ׁש מעוֹ ן, ר בּ י 
דק וּ דׁש א עדנא , הוּ א 
ואחית בנוֹ י, אדכּ ר  הוּ א בּ רי
וכד  רבּ א. יּמ א  ג וֹ  דּ מעין ּת רין
צנּ וֹ רא בּ האי ּפ געין נחּת ין,
דּ א וי ׁש ּת קעוּ  דּ א א, דּ ׁש הוֹ בא
ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ כה בּ יּמ א . בּ דא 

חבריּ יא . וּ בכוּ 

ה יח בא עד ל הע יק מע ר י ל  ר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָזכת

א ּת ערנאאמר הא  ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
דּ ׁש מא דּ אתוון בּ רזי
דּ אתער וּ תא בּ סתרא  ק דּ יׁש א ,

בּ תפלּ ה רבּ י  ידיו  הרים ׁש מע וֹ ן  
והתּפ לּ ל  ל ּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ּת פלּ תוֹ , ׁש הת ּפ לּ ל אחרי ּת פלּ ת וֹ .
אבּ א  ורבּ י בּ נ וֹ  אלעזר  ר בּ י  בּ אוּ 
י וֹ ׁש בים  ׁש הי וּ  עד  לפניו. ויׁש בוּ 
 ׁש נּ חׁש אחד יוֹ ם א וֹ ר ראוּ  לפניו ,

צנּ וֹ ר  ׁש ל (צרור )ונׁש קע אחד 
ׁש ל  היּ ם  ֹבּ תו אׁש  ׁש להבת 
מקוֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ ל והז דּ עזע טבריה,

עכׁש ואמר ודּ אי ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זמן  הוּ א 
ׁש ּת י וּ מ וֹ ריד בּ בניו  נזכּ ר הוּ א 
וכאׁש ר  ה גּ דוֹ ל, ליּ ם דמעוֹ ת
ה זּ ה  בּ צּ נּ וֹ ר ּפ וֹ געוֹ ת הן  י וֹ רדוֹ ת,
זה  ויׁש ּת ּק עוּ  אׁש , ׁש להבת ׁש ל
וּ בכוּ  ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה בּ יּ ם. בּ זה

החברים.

התעוֹ ררנ וּ אמר  הרי  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  
הם  ׁש ל הא וֹ תיּ וֹ ת  בּ סוֹ דוֹ ת 
ׁש לּ וֹ  ההתעוֹ ררוּ ת בּ סתר הּק דוֹ ׁש 

האלה ְַָר לד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

, ישׂ רא וֹ ן יעביד  בּ מצרים ,
אמר  דאּת  ז')כּ מה כּ ימי(מיכה  

אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת
נפ א וֹ ת.

ה ר  תא להית  זה  מי ְְְְִִִֵֶֶַַארי

כּ אמר  בּ רי, א עזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
בּ רזא ּת ׁש כּ ח מ□ין א□ין
דּ בׁש מא ׁש ביין וּ תרין דּ ּת תין
א א □ין דּ נ ּס ין ועד ק דּ יׁש א ,
רזא יׁש ּת ים  א  בּ עמא, יּת ערוּ ן
ּת ּת ער  וא  קדּ יׁש א, דּ ׁש מא

אמר דאּת  כּ מה (שיראהבה, 
ב') בּ נוֹ תהשירים אתכם  ה ׁש בּ עּת י

דּ א בּ צבא וֹ ת: בּ צבא וֹ ת. ירוּ ׁש ים
משיחא)מכּ א צבא וֹ ת.(נ"א דּ אקרי 

חיין ׁש אר  הדה בּ איוֹ ת א וֹ 
ואם ּת עיר וּ  אם דּ תּת א. וּ מ ריין
ימינא דּ א האהבה: את ּת עוֹ רר וּ 
דּ אקרי הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א
ההיא ׁש ּת חּפ ץ עד  אהב"ה.
רעוּ תא ויהא עפרא, דּ ׁש כיבת
דּ יזכּ י מאן איהוּ  זכּ אה  בּ ּה . דּ מ כּ א 
בּ עמא איה וּ  זכּ אה  דּ רא, ההוּ א 
דּ אתי . בּ עמא איהוּ  וזכּ אה דּ ין,

לישׂ ראל, אוֹ תם יעשׂ ה בּ מצרים,
ׁש נּ אמר  ז)כּ מ וֹ  צאת(מיכה כּ ימי 

נפלאוֹ ת. אראנּ וּ  מצרים מארץ

בּ ני,אמר  אלעזר ׁש מעוֹ ן , רבּ י  
ּת מצא  הלּ ל וּ  ה דּ ברים כּ ל 
ׁש בילים  וּ ׁש נים  ׁש לׁש ים ׁש ל בּ סוֹ ד
ׁש הנּ ּס ים  ועד הּק ד וֹ ׁש , הם ׁש ל
לא  בעוֹ לם , יתעוֹ רר וּ  לא הלּ ל וּ 

ולא י ׁש ּת  הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד לּ ם 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לאהבה , תתעוֹ רר

ב ) בּ נוֹ ת (שיר אתכם  ה ׁש בּ עּת י
זה  - בּ צבא וֹ ת בּ צבאוֹ ת . יר וּ ׁש לם 

אוֹ (המשיח )מל צבאוֹ ת. ׁש נּ קרא 
החילוֹ ת  ׁש אר - הדה בּ אילוֹ ת 
ּת עירוּ  אם ׁש לּ מּט ה. והּמ חנ וֹ ת
זה  - האהבה את ּת עוֹ ררוּ  ואם 
הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ימין
- ׁש ּת חּפ ץ עד אהב"ה . ׁש נּ קרא 
ויהיה  לעפר , ׁש וֹ כבת אוֹ ת ּה 
ׁש יּ ז כּ ה  מי  אׁש רי בּ ּה . ה ּמ ל רצוֹ ן
ה זּ ה  בּ עוֹ לם  א ׁש ריו  דּ וֹ ר. לאוֹ תוֹ 

ה בּ א. בּ עוֹ לם  וא ׁש ריו 
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  נח י אר ְֶֶָָרא

בּ צ□וֹ רבּ י  ידוֹ י ארים ׁש מעוֹ ן 
וצ □י הוּ א, בּ רי □קוּ דׁש א 
צ וֹ תיּה , דּ צ □י בתר צ וֹ תיּה ,
א בּ א ור' בּ ריּה , א עזר ר' אתוּ 
קמיּה , יתבי דּ הווּ  עד קמיּה . ויתבוּ 
, דּ אתח ׁש דּ יממא נהירוּ  חד  חמוּ 

צנּ וֹ רא  חד (צרורא)וא ׁש ּת קע 
יּמ א גּ וֹ  דּ אא  דּ ׁש הוֹ בא
אתר. ההוּ א   ּכ ואזדּ עזע דּ טבריה,

הדל ל מע ת  ב ' מריד ניו ז כר ה' מ ה ה א ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָעכו 

הּת אאמר ודּ אי ׁש מעוֹ ן, ר בּ י 
דק וּ דׁש א עדנא , הוּ א 
ואחית בנוֹ י, אדכּ ר  הוּ א בּ רי
וכד  רבּ א. יּמ א  ג וֹ  דּ מעין ּת רין
צנּ וֹ רא בּ האי ּפ געין נחּת ין,
דּ א וי ׁש ּת קעוּ  דּ א א, דּ ׁש הוֹ בא
ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ כה בּ יּמ א . בּ דא 

חבריּ יא . וּ בכוּ 

ה יח בא עד ל הע יק מע ר י ל  ר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָזכת

א ּת ערנאאמר הא  ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
דּ ׁש מא דּ אתוון בּ רזי
דּ אתער וּ תא בּ סתרא  ק דּ יׁש א ,

בּ תפלּ ה רבּ י  ידיו  הרים ׁש מע וֹ ן  
והתּפ לּ ל  ל ּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א
ּת פלּ תוֹ , ׁש הת ּפ לּ ל אחרי ּת פלּ ת וֹ .
אבּ א  ורבּ י בּ נ וֹ  אלעזר  ר בּ י  בּ אוּ 
י וֹ ׁש בים  ׁש הי וּ  עד  לפניו. ויׁש בוּ 
 ׁש נּ חׁש אחד יוֹ ם א וֹ ר ראוּ  לפניו ,

צנּ וֹ ר  ׁש ל (צרור )ונׁש קע אחד 
ׁש ל  היּ ם  ֹבּ תו אׁש  ׁש להבת 
מקוֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ ל והז דּ עזע טבריה,

עכׁש ואמר ודּ אי ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
 ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  זמן  הוּ א 
ׁש ּת י וּ מ וֹ ריד בּ בניו  נזכּ ר הוּ א 
וכאׁש ר  ה גּ דוֹ ל, ליּ ם דמעוֹ ת
ה זּ ה  בּ צּ נּ וֹ ר ּפ וֹ געוֹ ת הן  י וֹ רדוֹ ת,
זה  ויׁש ּת ּק עוּ  אׁש , ׁש להבת ׁש ל
וּ בכוּ  ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה בּ יּ ם. בּ זה

החברים.

התעוֹ ררנ וּ אמר  הרי  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  
הם  ׁש ל הא וֹ תיּ וֹ ת  בּ סוֹ דוֹ ת 
ׁש לּ וֹ  ההתעוֹ ררוּ ת בּ סתר הּק דוֹ ׁש 

האלה ְַָר לד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

, ישׂ רא וֹ ן יעביד  בּ מצרים ,
אמר  דאּת  ז')כּ מה כּ ימי(מיכה  

אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת
נפ א וֹ ת.

ה ר  תא להית  זה  מי ְְְְִִִֵֶֶַַארי

כּ אמר  בּ רי, א עזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
בּ רזא ּת ׁש כּ ח מ□ין א□ין
דּ בׁש מא ׁש ביין וּ תרין דּ ּת תין
א א □ין דּ נ ּס ין ועד ק דּ יׁש א ,
רזא יׁש ּת ים  א  בּ עמא, יּת ערוּ ן
ּת ּת ער  וא  קדּ יׁש א, דּ ׁש מא

אמר דאּת  כּ מה (שיראהבה, 
ב') בּ נוֹ תהשירים אתכם  ה ׁש בּ עּת י

דּ א בּ צבא וֹ ת: בּ צבא וֹ ת. ירוּ ׁש ים
משיחא)מכּ א צבא וֹ ת.(נ"א דּ אקרי 

חיין ׁש אר  הדה בּ איוֹ ת א וֹ 
ואם ּת עיר וּ  אם דּ תּת א. וּ מ ריין
ימינא דּ א האהבה: את ּת עוֹ רר וּ 
דּ אקרי הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א
ההיא ׁש ּת חּפ ץ עד  אהב"ה.
רעוּ תא ויהא עפרא, דּ ׁש כיבת
דּ יזכּ י מאן איהוּ  זכּ אה  בּ ּה . דּ מ כּ א 
בּ עמא איה וּ  זכּ אה  דּ רא, ההוּ א 
דּ אתי . בּ עמא איהוּ  וזכּ אה דּ ין,

לישׂ ראל, אוֹ תם יעשׂ ה בּ מצרים,
ׁש נּ אמר  ז)כּ מ וֹ  צאת(מיכה כּ ימי 

נפלאוֹ ת. אראנּ וּ  מצרים מארץ

בּ ני,אמר  אלעזר ׁש מעוֹ ן , רבּ י  
ּת מצא  הלּ ל וּ  ה דּ ברים כּ ל 
ׁש בילים  וּ ׁש נים  ׁש לׁש ים ׁש ל בּ סוֹ ד
ׁש הנּ ּס ים  ועד הּק ד וֹ ׁש , הם ׁש ל
לא  בעוֹ לם , יתעוֹ רר וּ  לא הלּ ל וּ 

ולא י ׁש ּת  הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד לּ ם 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לאהבה , תתעוֹ רר

ב ) בּ נוֹ ת (שיר אתכם  ה ׁש בּ עּת י
זה  - בּ צבא וֹ ת בּ צבאוֹ ת . יר וּ ׁש לם 

אוֹ (המשיח )מל צבאוֹ ת. ׁש נּ קרא 
החילוֹ ת  ׁש אר - הדה בּ אילוֹ ת 
ּת עירוּ  אם ׁש לּ מּט ה. והּמ חנ וֹ ת
זה  - האהבה את ּת עוֹ ררוּ  ואם 
הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ימין
- ׁש ּת חּפ ץ עד אהב"ה . ׁש נּ קרא 
ויהיה  לעפר , ׁש וֹ כבת אוֹ ת ּה 
ׁש יּ ז כּ ה  מי  אׁש רי בּ ּה . ה ּמ ל רצוֹ ן
ה זּ ה  בּ עוֹ לם  א ׁש ריו  דּ וֹ ר. לאוֹ תוֹ 

ה בּ א. בּ עוֹ לם  וא ׁש ריו 
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דּ א . ע□אה ׁש מא בּ ר עיּה  דּ ׁש □יט 
עיּה  ׁש □יט  בּ גוּ תא  והׁש ּת א 

אחרא . סטרא

לעפר כבת היא גלל  מ רק ירימז ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאנ

דּ ׁש מאבד רזא . ׁש מ נזכּ יר  ּב 
דּ עשׂ רין כּ א ק דּ יׁש א,
א ישׂ רא וּ כנסת אתוון, וּ תרין
דּ א ׁש מא  מ גּ וֹ  א□א  מתבּ רכא 

אמר דא ּת  כּ מה , ּב (שמות דּ אקרי 
בּ "ב ) הם  נׁש בּ עּת  אׁש ר

מ"ח) ישׂ רא .(בראשית יבר  ּב
י "ח) גּ דוּ ד.(תה ים  ארוּ ץ  ּב כּ י

א א ׁש ּת כח, דּ ׁש ימ וּ  וּ בזמנא 
ואסיר  דּ א. מן דּ א  מתּפ ר ׁש  הוה

ע"ב ) ט דּ א,(דף מן דּ א  אפרׁש א 
בּ רעיוֹ ני, או מבּ עּה , א ּת תא
אחזאה דּ א בּ גין בּ דכירוּ , ו או 
ּפ רוּ דא בּ גוּ תא  וה ּת א ּפ ר וּ דא,
זמנא דּ כ עאקוּ  דּ מ גּ וֹ  א ׁש ּת כח,
ּפ רוּ דא, עבדין אנן וזמנא ,
מ בּ עּה , בּ ר ׁש ם, ההוּ א אדכּ רא
עפרא, ׁש כיבת דּ איהי בּ גין

. ׁש מ נזכּ יר  ּב בד והיינוּ 

ט : ד

העליוֹ ן לם  ּפ רט עליו ׁש וֹ לט 
עליו ׁש וֹ לט בּ גּ לוּ ת  ועכׁש ו  הזּ ה,

האחר. הצּ ד

סוֹ ד לבד  -  ׁש מ נז כּ יר " ּב 
ׁש ל  כּ לל ה ּק דוֹ ׁש , הם 
וּ כנסת  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים  עשׂ רים
 ֹמ ּת ו אלּ א  מתבּ רכת לא י שׂ ראל
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  , ּב ׁש נּ קרא זה ׁש ם

לב ) להם (שמות נ ׁש בּ עּת  אׁש ר
. ּמח )ב יבר(בראשית  ּב 

גּ דוּ ד. ארוּ ץ  ּב כּ י י שׂ ראל.
לא  ׁש למוּ ת, ׁש נּ מצאת  וּ בזמן 
ואסוּ ר  מ זּ ה , זה נפרד היה
מבּ על ּה , אה מ זּ ה , זה להפריד 
כּ די בּ אז כּ רה, ולא בּ רעי וֹ נ וֹ ת  לא
ועכׁש ו ּפ רוּ ד, להראוֹ ת לא
צרה   ֹׁש ּמ ּת ו ּפ רוּ ד, נמצא בּ גּ לוּ ת
עוֹ שׂ ים  אנוּ  וּ זמן  זמן כּ ל  ׁש ל
ּפ רט  ׁש ם, אוֹ ת וֹ  להז כּ יר ּפ רוּ ד 
ׁש וֹ כבת  ׁש היא מוּ ם  לבעלּה ,
נז כּ יר   ּב לבד והינ וּ  לעפר,

. ׁש מ

האלה ְַָר לו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הׁש ּת א, אב בּ נ וֹ י, גבּ י דּ ייּה ,
אתיהיב דּ א  מה ג□אה, י אית
א□א ג□אה. אחרא  נׁש  בּ ר רׁש וּ 
עד  עמא  יקיּ ים  דּ א, דּ דרא  זכוּ 
ר בּ י אמר מ ׁש יחא . מ כּ א דּ ייתי
וּ ר בּ י בּ ריּה  א עזר ר' ׁש מעוֹ ן
ר' קמ וּ  בּ קיוּ מייכוּ . ק וּ מ וּ  א בּ א,
ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה א בּ א. ור' א עזר
יק וּ ם מאן ווי אמר אחרא , זמנא

דאמינא  דחמינא)בּ מה גּ וּ תא(נ"א  
. ּמס ב יכי מאן , יתמ ׁש

אחרא סטרא יראל ע על לט גל ת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעכ ו

ואמראוּ ף קם כ"ו)איהוּ  (ישעיה 
אדנים בּ עוּ נוּ  א הינוּ  ה'
האי ׁש מ נזכּ יר  ּב בד ת ּז ו
קרא בּ האי אב אוּ קמ וּ ה. קרא 
מהימנ וּ תא . גּ וֹ  ע□אה, רזא  אית
ׁש יר וּ תא הוּ א  דּ א אהינ וּ : ה '
נפקין דּ מ ּת ּמ ן אתר  ע□אין, דּ רזין
אדקא . כּ □הוּ  דּ ׁש רגּ ין נהירוּ   ּכ
דּ מהימנ וּ תא, רזא   ּכ ּת יא  ותּמ ן

כּ □א . ע ׁש □יט  דּ א ׁש מא 

עּמ אבּ עוּ נוּ  דּ הא .ת ּזו אדנים  
מאן ית , דּ ישׂ רא

לגלּ וֹ ת  לי  יׁש  עכׁש ו אבל בּ ניו , אל
אדם  ל ׁש וּ ם רׁש וּ ת  נ ּת נה לּ א מה
ה זּ ה  הדּ וֹ ר זכוּ ת  א לּ א לג לּ וֹ ת, אחר 
מל ׁש יּ בא עד העוֹ לם את ּת עמיד
לרבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר הּמ ׁש יח.
עמדוּ  אבּ א, וּ לרבּ י בּ נ וֹ  אלעזר
ורבּ י אלעזר רבּ י קמוּ  בּ עמדכם.
ּפ עם  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ כה אבּ א.

בּ מה אחרת  יעמד מי אוֹ י ואמר , 
ׁש ּת ּמ ׁש (שראיתי)אמרּת י 

לסבּ ל  יכ וֹ ל מי ?הגּ לוּ ת, 

ואמר ,אף קם  ט )ה וּ א ה'(עמוס 
אדנים  בּ עלוּ נוּ  אלהינ וּ 
. ׁש מ נזכּ יר  ּב לבד ז וּ לת
אבל  ּפ רׁש וּ הוּ , הזּ ה הּפ סוּ ק 
 ֹבּ תו עליוֹ ן סוֹ ד י ׁש  זה בּ פסוּ ק
רא ׁש ית  זהוּ  - אלהינוּ  ה' האמ וּ נה .
ׁש ּמ ם  מקוֹ ם העלי וֹ נים, הּס וֹ ד וֹ ת
הנּ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל האוֹ רוֹ ת כּ ל י וֹ צאים
סוֹ ד  כּ ל ּת לוּ י  ו ׁש ם להדליק, כּ לּ ם 
הכּ ל. על ׁש וֹ לט זה ׁש ם  האמוּ נה,

ׁש הריבּ עלוּ נוּ  - ז וּ לת אדנים 
מי אין י שׂ ראל עם על
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דּ א . ע□אה ׁש מא בּ ר עיּה  דּ ׁש □יט 
עיּה  ׁש □יט  בּ גוּ תא  והׁש ּת א 

אחרא . סטרא

לעפר כבת היא גלל  מ רק ירימז ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאנ

דּ ׁש מאבד רזא . ׁש מ נזכּ יר  ּב 
דּ עשׂ רין כּ א ק דּ יׁש א,
א ישׂ רא וּ כנסת אתוון, וּ תרין
דּ א ׁש מא  מ גּ וֹ  א□א  מתבּ רכא 

אמר דא ּת  כּ מה , ּב (שמות דּ אקרי 
בּ "ב ) הם  נׁש בּ עּת  אׁש ר

מ"ח) ישׂ רא .(בראשית יבר  ּב
י "ח) גּ דוּ ד.(תה ים  ארוּ ץ  ּב כּ י

א א ׁש ּת כח, דּ ׁש ימ וּ  וּ בזמנא 
ואסיר  דּ א. מן דּ א  מתּפ ר ׁש  הוה

ע"ב ) ט דּ א,(דף מן דּ א  אפרׁש א 
בּ רעיוֹ ני, או מבּ עּה , א ּת תא
אחזאה דּ א בּ גין בּ דכירוּ , ו או 
ּפ רוּ דא בּ גוּ תא  וה ּת א ּפ ר וּ דא,
זמנא דּ כ עאקוּ  דּ מ גּ וֹ  א ׁש ּת כח,
ּפ רוּ דא, עבדין אנן וזמנא ,
מ בּ עּה , בּ ר ׁש ם, ההוּ א אדכּ רא
עפרא, ׁש כיבת דּ איהי בּ גין

. ׁש מ נזכּ יר  ּב בד והיינוּ 

ט : ד

העליוֹ ן לם  ּפ רט עליו ׁש וֹ לט 
עליו ׁש וֹ לט בּ גּ לוּ ת  ועכׁש ו  הזּ ה,

האחר. הצּ ד

סוֹ ד לבד  -  ׁש מ נז כּ יר " ּב 
ׁש ל  כּ לל ה ּק דוֹ ׁש , הם 
וּ כנסת  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים  עשׂ רים
 ֹמ ּת ו אלּ א  מתבּ רכת לא י שׂ ראל
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  , ּב ׁש נּ קרא זה ׁש ם

לב ) להם (שמות נ ׁש בּ עּת  אׁש ר
. ּמח )ב יבר(בראשית  ּב 

גּ דוּ ד. ארוּ ץ  ּב כּ י י שׂ ראל.
לא  ׁש למוּ ת, ׁש נּ מצאת  וּ בזמן 
ואסוּ ר  מ זּ ה , זה נפרד היה
מבּ על ּה , אה מ זּ ה , זה להפריד 
כּ די בּ אז כּ רה, ולא בּ רעי וֹ נ וֹ ת  לא
ועכׁש ו ּפ רוּ ד, להראוֹ ת לא
צרה   ֹׁש ּמ ּת ו ּפ רוּ ד, נמצא בּ גּ לוּ ת
עוֹ שׂ ים  אנוּ  וּ זמן  זמן כּ ל  ׁש ל
ּפ רט  ׁש ם, אוֹ ת וֹ  להז כּ יר ּפ רוּ ד 
ׁש וֹ כבת  ׁש היא מוּ ם  לבעלּה ,
נז כּ יר   ּב לבד והינ וּ  לעפר,

. ׁש מ

האלה ְַָר לו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הׁש ּת א, אב בּ נ וֹ י, גבּ י דּ ייּה ,
אתיהיב דּ א  מה ג□אה, י אית
א□א ג□אה. אחרא  נׁש  בּ ר רׁש וּ 
עד  עמא  יקיּ ים  דּ א, דּ דרא  זכוּ 
ר בּ י אמר מ ׁש יחא . מ כּ א דּ ייתי
וּ ר בּ י בּ ריּה  א עזר ר' ׁש מעוֹ ן
ר' קמ וּ  בּ קיוּ מייכוּ . ק וּ מ וּ  א בּ א,
ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה א בּ א. ור' א עזר
יק וּ ם מאן ווי אמר אחרא , זמנא

דאמינא  דחמינא)בּ מה גּ וּ תא(נ"א  
. ּמס ב יכי מאן , יתמ ׁש

אחרא סטרא יראל ע על לט גל ת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעכ ו

ואמראוּ ף קם כ"ו)איהוּ  (ישעיה 
אדנים בּ עוּ נוּ  א הינוּ  ה'
האי ׁש מ נזכּ יר  ּב בד ת ּז ו
קרא בּ האי אב אוּ קמ וּ ה. קרא 
מהימנ וּ תא . גּ וֹ  ע□אה, רזא  אית
ׁש יר וּ תא הוּ א  דּ א אהינ וּ : ה '
נפקין דּ מ ּת ּמ ן אתר  ע□אין, דּ רזין
אדקא . כּ □הוּ  דּ ׁש רגּ ין נהירוּ   ּכ
דּ מהימנ וּ תא, רזא   ּכ ּת יא  ותּמ ן

כּ □א . ע ׁש □יט  דּ א ׁש מא 

עּמ אבּ עוּ נוּ  דּ הא .ת ּזו אדנים  
מאן ית , דּ ישׂ רא

לגלּ וֹ ת  לי  יׁש  עכׁש ו אבל בּ ניו , אל
אדם  ל ׁש וּ ם רׁש וּ ת  נ ּת נה לּ א מה
ה זּ ה  הדּ וֹ ר זכוּ ת  א לּ א לג לּ וֹ ת, אחר 
מל ׁש יּ בא עד העוֹ לם את ּת עמיד
לרבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר הּמ ׁש יח.
עמדוּ  אבּ א, וּ לרבּ י בּ נ וֹ  אלעזר
ורבּ י אלעזר רבּ י קמוּ  בּ עמדכם.
ּפ עם  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ כה אבּ א.

בּ מה אחרת  יעמד מי אוֹ י ואמר , 
ׁש ּת ּמ ׁש (שראיתי)אמרּת י 

לסבּ ל  יכ וֹ ל מי ?הגּ לוּ ת, 

ואמר ,אף קם  ט )ה וּ א ה'(עמוס 
אדנים  בּ עלוּ נוּ  אלהינ וּ 
. ׁש מ נזכּ יר  ּב לבד ז וּ לת
אבל  ּפ רׁש וּ הוּ , הזּ ה הּפ סוּ ק 
 ֹבּ תו עליוֹ ן סוֹ ד י ׁש  זה בּ פסוּ ק
רא ׁש ית  זהוּ  - אלהינוּ  ה' האמ וּ נה .
ׁש ּמ ם  מקוֹ ם העלי וֹ נים, הּס וֹ ד וֹ ת
הנּ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל האוֹ רוֹ ת כּ ל י וֹ צאים
סוֹ ד  כּ ל ּת לוּ י  ו ׁש ם להדליק, כּ לּ ם 
הכּ ל. על ׁש וֹ לט זה ׁש ם  האמוּ נה,

ׁש הריבּ עלוּ נוּ  - ז וּ לת אדנים 
מי אין י שׂ ראל עם על



האלה לטְַָר
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אמר  דאּת  כּ מה אקרי, ׁש נין
ו')(מ א', ׁש נים .כים ׁש בע  ו יּ בנהוּ 

בּ ב מ כוּ ת דּ ׁש טא ּת ימא, ואי
חס ׁש נין, דּ ע' בּ רזא עי□א 
בּ י דּ הוה בּ זמנא א□א  ו ׁש וֹ ם .
וּ נביעוּ  נהוֹ רא  קיּ ים , מקדּ ׁש א 
ונחית נהיר הוה  ע□אה, דּ אמא 
, ישׂ רא דּ חט וּ  כּ יון תּת א .
וׁש טא מקדּ ׁש א, ואתחרב
ואח ׁש י חפי, הוה ,בּ ב מ כוּ ת
א ק דּ יׁש ין ותּת אי נהירוּ , ההוּ א 

נהירין . הווֹ 

בּ גיןכּ יון נהירין, הווֹ  א  דּ תּת אי 
דּ מ כוּ תא(מגו) ׁש טנ וּ 

נה וֹ רא, ההוּ א אס ּת □ק  .דּ בב
נביע דּ הוה ע□אה מ בּ וּ עא  וההוּ א
עי□א עי□א  אסּת □ק דּ י', רזא 
א ׁש נין ע' אינּ וּ ן כּ דין סוֹ ף , בּ אין
נהירוּ  הה וּ א  בּ גין נהירין, הווֹ 
גּ וּ תא ודּ אי הוּ א  ודא  דּ אתמנע.

ׁש נין . דּ ע'

דמ למי להית זכ יראל ל  ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹלא 

דּ בב ,כּ יון ש טנוּ  דּ אעדּ יא וּ  
ּת ּת אה ה"א ו ׁש ריאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש נים , א ׁש בע (מלכים 
ּת אמר ו) ואם  ׁש נים . ׁש בע ו יּ בנה וּ 

למעלה  בּ בל מלכוּ ת ׁש לטה
חס  - ׁש נה ׁש בעים ׁש ל בּ סוֹ ד
בּ ית  ׁש היה בּ זמן  אלּ א וחלילה.
האם  וּ נביעת האוֹ ר ק יּ ם, הּמ קדּ ׁש 

ויוֹ רד (בינה)העליוֹ נה מאיר היה 
ישׂ ראל  ׁש חטאוּ  כּ יון למּט ה.
מלכוּ ת  וׁש לטה הּמ קדּ ׁש  ונחרב
אוֹ תוֹ   וּ מח ׁש י מכּס ה היה  בּ בל,
לא  הּק דוֹ ׁש ים וה ּת חּת וֹ נים אוֹ ר ,

מאירים. הי וּ 

היוּ כּ יון לא ׁש ה ּת חּת וֹ נים 
מ וּ ם (מתוך)מאירים, 

אוֹ תוֹ  הסּת לּ ק בּ בל, מלכוּ ת  ׁש לטוֹ ן 
ׁש היה  עליוֹ ן מעין  וא וֹ תוֹ  אוֹ ר ,
למעלה  הסּת לּ ק י ' ׁש ל סוֹ ד  נ וֹ בע
א וֹ תם  אז  סוֹ ף, לאין למעלה
מאירים, היוּ  לא  ׁש נה  ׁש בעים 
וז וֹ הי ׁש נּ מנע. א וֹ ר א וֹ תוֹ  מוּ ם 

ׁש נה. ׁש בעים ׁש ל  גּ ל וּ ת ו דּ אי

בּ בל,וכּ יון ׁש לטוֹ ן  ׁש העבר  
ּת חּת וֹ נה  ה"א והתחילה

האלה ְַָר לח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה ל ת ימי מ קי רח ְְִִִֵַָָאנ

ׁש םבּ ר האי דּ כרין אנן מבּ עּה , 
רחיקין דּ אנן בּ גין בּ פרוּ דא,
 וּ ׁש מ ען, אחרנין ו ׁש טין ,מינ
דּ אקרי ׁש מא  מן בּ פרוּ דא  איהוּ 

דּ גוּ תא . בּ יוֹ מי והאי , ּב

ס לאי עלה  עלי וי' עלינה  ה ' ל  ס ד רד  ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָהיה 

הוהבּ גין קדמאה דגוּ תא  
וּ בית רא ׁש וֹ ן, מבּ ית
קדמאה, דּ ה' רזא הוּ א רא ׁש וֹ ן
גּ וּ תא דּ יּה , ׁש נין ע' קב ו
ׁש נין, ע' הוה  ראׁש וֹ ן דּ בית
א ׁש ּת כחת א ׁש נין ע' ואינּ וּ ן
והוה עייהוּ , רביעא  אימא
דּ ה ' רזא ע□אה, ׁש מא  מן ּפ ר וּ דא
ע□אה, רזא  יוֹ "ד, וּ כדין ע□אה.
ס וֹ ף, אין עי□א  עי□א אסּת □ק
א ק דּ יׁש א , ע□אה ראׁש וֹ ן וּ בית
דּ הא ח יּ ין, דּ מיין נביעוּ  נביע

אסּת □ק . דּ יּה  מקוֹ רא 

ני ח מה ינה  רד האר יהח ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָגל ת

א ')ע'ואיהי רמ"ח ׁש נין(בראשית 
ז' דּ איהי בּ גין בּ ג וּ תא,

זה ּפ רט ׁש ם זוֹ כרים  אנוּ  לבעלּה , 
ׁש אנ וּ  מ וּ ם בּ פרוּ ד
ׁש וֹ לטים  ואחרים   מּמ רחוֹ קים 
הם  מן  בּ פר וּ ד הוּ א וׁש מ עלינ וּ ,

ה גּ לוּ ת. בּ ימי  וזה , ּב ׁש נּ קרא

היתה מ וּ ם ראׁש וֹ נה ׁש גּ לוּ ת 
וּ בית  ראׁש וֹ ן , מבּ ית
ראׁש וֹ נה, ה ' ׁש ל  סוֹ ד הוּ א ראׁש וֹ ן 

ׁש בעים גּ לוּ ת וּ כנגד ׁש לּ ּה  ׁש נה 
ׁש בעים  היתה ראׁש וֹ ן  בּ ית ׁש ל
לא  ׁש נה  ׁש בעה  ואוֹ תם ׁש נה,
עליהם, רוֹ בצת האם נמצאת
סוֹ ד  העליוֹ ן, הם מן  ּפ רוּ ד והיה
סוֹ ד  יוֹ "ד , ואז העליוֹ נה. ה ' ׁש ל
למעלה  למעלה התעלּ ה עליוֹ ן ,
הראׁש וֹ ן והבּ ית סוֹ ף, לאין 
נביעת  הנ בּ יע לא הּק דוֹ ׁש  העליוֹ ן
הסּת לּ ק. מקוֹ רּה  ׁש הרי חיּ ים, מים

בּ גּ לוּ ת,והיא ׁש נה ׁש בעים 
נקראת  ׁש היא מ וּ ם



האלה לטְַָר
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אמר  דאּת  כּ מה אקרי, ׁש נין
ו')(מ א', ׁש נים .כים ׁש בע  ו יּ בנהוּ 

בּ ב מ כוּ ת דּ ׁש טא ּת ימא, ואי
חס ׁש נין, דּ ע' בּ רזא עי□א 
בּ י דּ הוה בּ זמנא א□א  ו ׁש וֹ ם .
וּ נביעוּ  נהוֹ רא  קיּ ים , מקדּ ׁש א 
ונחית נהיר הוה  ע□אה, דּ אמא 
, ישׂ רא דּ חט וּ  כּ יון תּת א .
וׁש טא מקדּ ׁש א, ואתחרב
ואח ׁש י חפי, הוה ,בּ ב מ כוּ ת
א ק דּ יׁש ין ותּת אי נהירוּ , ההוּ א 

נהירין . הווֹ 

בּ גיןכּ יון נהירין, הווֹ  א  דּ תּת אי 
דּ מ כוּ תא(מגו) ׁש טנ וּ 

נה וֹ רא, ההוּ א אס ּת □ק  .דּ בב
נביע דּ הוה ע□אה מ בּ וּ עא  וההוּ א
עי□א עי□א  אסּת □ק דּ י', רזא 
א ׁש נין ע' אינּ וּ ן כּ דין סוֹ ף , בּ אין
נהירוּ  הה וּ א  בּ גין נהירין, הווֹ 
גּ וּ תא ודּ אי הוּ א  ודא  דּ אתמנע.

ׁש נין . דּ ע'

דמ למי להית זכ יראל ל  ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹלא 

דּ בב ,כּ יון ש טנוּ  דּ אעדּ יא וּ  
ּת ּת אה ה"א ו ׁש ריאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש נים , א ׁש בע (מלכים 
ּת אמר ו) ואם  ׁש נים . ׁש בע ו יּ בנה וּ 

למעלה  בּ בל מלכוּ ת ׁש לטה
חס  - ׁש נה ׁש בעים ׁש ל בּ סוֹ ד
בּ ית  ׁש היה בּ זמן  אלּ א וחלילה.
האם  וּ נביעת האוֹ ר ק יּ ם, הּמ קדּ ׁש 

ויוֹ רד (בינה)העליוֹ נה מאיר היה 
ישׂ ראל  ׁש חטאוּ  כּ יון למּט ה.
מלכוּ ת  וׁש לטה הּמ קדּ ׁש  ונחרב
אוֹ תוֹ   וּ מח ׁש י מכּס ה היה  בּ בל,
לא  הּק דוֹ ׁש ים וה ּת חּת וֹ נים אוֹ ר ,

מאירים. הי וּ 

היוּ כּ יון לא ׁש ה ּת חּת וֹ נים 
מ וּ ם (מתוך)מאירים, 

אוֹ תוֹ  הסּת לּ ק בּ בל, מלכוּ ת  ׁש לטוֹ ן 
ׁש היה  עליוֹ ן מעין  וא וֹ תוֹ  אוֹ ר ,
למעלה  הסּת לּ ק י ' ׁש ל סוֹ ד  נ וֹ בע
א וֹ תם  אז  סוֹ ף, לאין למעלה
מאירים, היוּ  לא  ׁש נה  ׁש בעים 
וז וֹ הי ׁש נּ מנע. א וֹ ר א וֹ תוֹ  מוּ ם 

ׁש נה. ׁש בעים ׁש ל  גּ ל וּ ת ו דּ אי

בּ בל,וכּ יון ׁש לטוֹ ן  ׁש העבר  
ּת חּת וֹ נה  ה"א והתחילה

האלה ְַָר לח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה ל ת ימי מ קי רח ְְִִִֵַָָאנ

ׁש םבּ ר האי דּ כרין אנן מבּ עּה , 
רחיקין דּ אנן בּ גין בּ פרוּ דא,
 וּ ׁש מ ען, אחרנין ו ׁש טין ,מינ
דּ אקרי ׁש מא  מן בּ פרוּ דא  איהוּ 

דּ גוּ תא . בּ יוֹ מי והאי , ּב

ס לאי עלה  עלי וי' עלינה  ה ' ל  ס ד רד  ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָהיה 

הוהבּ גין קדמאה דגוּ תא  
וּ בית רא ׁש וֹ ן, מבּ ית
קדמאה, דּ ה' רזא הוּ א רא ׁש וֹ ן
גּ וּ תא דּ יּה , ׁש נין ע' קב ו
ׁש נין, ע' הוה  ראׁש וֹ ן דּ בית
א ׁש ּת כחת א ׁש נין ע' ואינּ וּ ן
והוה עייהוּ , רביעא  אימא
דּ ה ' רזא ע□אה, ׁש מא  מן ּפ ר וּ דא
ע□אה, רזא  יוֹ "ד, וּ כדין ע□אה.
ס וֹ ף, אין עי□א  עי□א אסּת □ק
א ק דּ יׁש א , ע□אה ראׁש וֹ ן וּ בית
דּ הא ח יּ ין, דּ מיין נביעוּ  נביע

אסּת □ק . דּ יּה  מקוֹ רא 

ני ח מה ינה  רד האר יהח ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָגל ת

א ')ע'ואיהי רמ"ח ׁש נין(בראשית 
ז' דּ איהי בּ גין בּ ג וּ תא,

זה ּפ רט ׁש ם זוֹ כרים  אנוּ  לבעלּה , 
ׁש אנ וּ  מ וּ ם בּ פרוּ ד
ׁש וֹ לטים  ואחרים   מּמ רחוֹ קים 
הם  מן  בּ פר וּ ד הוּ א וׁש מ עלינ וּ ,

ה גּ לוּ ת. בּ ימי  וזה , ּב ׁש נּ קרא

היתה מ וּ ם ראׁש וֹ נה ׁש גּ לוּ ת 
וּ בית  ראׁש וֹ ן , מבּ ית
ראׁש וֹ נה, ה ' ׁש ל  סוֹ ד הוּ א ראׁש וֹ ן 

ׁש בעים גּ לוּ ת וּ כנגד ׁש לּ ּה  ׁש נה 
ׁש בעים  היתה ראׁש וֹ ן  בּ ית ׁש ל
לא  ׁש נה  ׁש בעה  ואוֹ תם ׁש נה,
עליהם, רוֹ בצת האם נמצאת
סוֹ ד  העליוֹ ן, הם מן  ּפ רוּ ד והיה
סוֹ ד  יוֹ "ד , ואז העליוֹ נה. ה ' ׁש ל
למעלה  למעלה התעלּ ה עליוֹ ן ,
הראׁש וֹ ן והבּ ית סוֹ ף, לאין 
נביעת  הנ בּ יע לא הּק דוֹ ׁש  העליוֹ ן
הסּת לּ ק. מקוֹ רּה  ׁש הרי חיּ ים, מים

בּ גּ לוּ ת,והיא ׁש נה ׁש בעים 
נקראת  ׁש היא מ וּ ם



האלה מא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

דּ יּה , ׁש בטין ּת ריסר  אינּ וּ ן וכ
אינּ וּ ן דּ הוֹ ן, מ ׁש ריין כּ חוּ ׁש בּ ן
וּ נביעוּ  אדוֹ ם. דּ מ כוּ ת בּ גוּ תא 
נביעוּ , מההוּ א אסּת □ק ע□אה,
אמר , דא ּת  כּ מה  עּה , דּ קיּ ימא 

נ"ז ) אבד (ישעיה  אבד, הצּ דיק
ע□אה, דּ מקוֹ רא  נביעוּ  ההוּ א 

מ□עי□א . וּ מ ׁש י נגיד (נ "אדּ הוה 
עייהו שטא יון ומ כות סגיאין ק1רבין

עייהו אתתקפו בתיובתא  דהדרו בתר

הדרו  דישרא ובגין ון ואתקיפיאו

שני  ובית אתתקף אדום מ כות סרחנייהו

ונפ ת  אתחשכת תתאה  וה"א  אתחרב 

מההוא אסתק  ע אה  ונביעו ארעא

אמרז  דאת כמה  עיה  דקיימא  מבועא 

דמקורא נביעו ההוא אבד אבד , הצדיק

מאי  עיה , משוך נגידו דהוה  עי אה 

ארץ ) יכסה  דהחשך  דין טעמא ,

בּ יתוּ כדין בּ ה"א, ּפ רוּ דא  הוה 
בּ גוּ תא ואיהי ׁש ני,
ׁש בטין ּת ריסר אינּ וּ ן בּ כ דּ אד וֹ ם,

דיה) ּת ריסר (נ"א  דּ יהוֹ ן, וּ מ ׁש ריין
ס□קין א ')ׁש בטין רמ"ז (בראשית 

דרזא וע סגּ י, ועחוּ ׁש בּ ן (נ "א  

ׁש לּ ּה  ׁש בטים  ּת ריסר אוֹ תם
בּ גּ לוּ ת  הם מחנ וֹ תיהם כּ חׁש בּ וֹ ן 
העליוֹ ן והּמ עין  אדוֹ ם, מלכוּ ת  ׁש ל
עליה, ׁש עמד מעין מאוֹ תוֹ  הסּת לּ ק

ׁש נּ אמר  נז)כּ מ וֹ  הצּ דּ יק (ישעיה 
מקוֹ ר  ׁש ל  מעין אוֹ תוֹ  אבד אבד.
 וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע ׁש היה עליוֹ ן 

יון מלמעלה. ומלכות גדולים (קרבות 
שחזרו  ולאחר  עליהם, שלטה

והתקיפו  עליהם התחזקו בתשובה ,

לסרחונם, חזרו  שישראל ומשום  אותם ,

נחרב , שני ובית התחזקה אדום מלכות

לארץ , ונפלה נחשכה תחתונה  וה"א

מעין  מאותו נסתלק העליון והמעין

אבד. הצדיק  שגאמר כמו עליו, שעומד

העליון  המקור של מעין  אותו אבד

מה  מלמעלה. עליו  ומושך שופך שהיה

ארץ ) יכסה שהחשך משום .הטעם,

ׁש ני,ואז בּ ית בּ ה"א , ּפ רוּ ד היה 
בּ כל  אדוֹ ם, בּ גלוּ ת  והיא 

ׁש בטים ּת ריסר  (שלה)אוֹ תם 
עשׂ ר  ׁש נים ׁש לּ הם, וּ מחנ וֹ ת 
גּ דוֹ ל, לח ׁש בּ וֹ ן  עוֹ לים  ׁש בטים

ׁש ּס וֹ ד סוד)ועל זה ה'(ועל ׁש ל 

האלה ְַָר מ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

א כּ □הוּ ,  ישׂ רא אנהרא .
אדכּ אה שטאה)אהדרוּ  (נ"א  

ׁש ימתא סגוּ ה  מהוי
זעיר , זעיר א □א כּ מ□קדּ מין,

א(בערבוביא) דּ ׁש ימ וּ  וכיון
תתאהא ׁש ּת כח , ה "א  (ושריאת 

אשטאה) ע□אה נביעוּ  י' כּ דין,
כּ מה אנהרא,  ּכ  ּכ נחית
זעיר  זעיר א □א  כּ מ□קדּ מין, דּ הוה
דּ כיין הו וֹ  דּ א  בּ ערבּ וּ ביא,
 ּכ וע דּ אתחזי, כּ מה כּ מ□קדּ מין
וא נביע, וא  ע□אה, נביעוּ 
זעיר  אנהרא דּ אהדר  א □א  נהיר,

דּ חקא מ גּ וֹ  (דשמא א)זעיר, 
ודינא)דּ ׁש מא. דגותא  (נ"א 

ירא על  מלחמת  היה   התח קהעל  אד לכ ת גלל ל  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

וע בּ ישׂ רא בּ הוּ  אתגּ רוּ  דּ א , 
 דּ הח ׁש עד  ס גּ יאין, קרבין
, אתח ׁש ּת ּת אה וה' ארץ, יכ ּס ה
ע□אה וּ נביעוּ  ארעא , ונפ ת
בּ גין כּ מ □קדּ מין, אסּת □ק
 וישׂ רא אתּת ּק ף, אדוֹ ם דמ כוּ ת

סרחנייהוּ . אהדר וּ 

אתחרב,וע ׁש ני בּ ית ה' דּ א, 

חזרוּ  י שׂ ראל כּ ל  לא להאיר,
סג לּ ה (לשלט )להּט הר  להי וֹ ת 

מעט  אלּ א  מּק דם, כּ מוֹ  ׁש למה 
ׁש לּ א  וכיון  [בערבוביה], מעט
ה"א  [ושרתה  ׁש למ וּ ת, נמצאה
מעין י', אז לשלט ) תחתונה 

יר  לא כּ מוֹ עלי וֹ ן , להאיר  ּכ כּ ל ד 
לאט  לאט  אלּ א  מּק דם, ׁש היה
טהוֹ רים  היוּ  ׁש לּ א בּ ערבּ וּ ביה,
 ּכ ועל ׁש ראוּ י, כּ מוֹ  קדם כּ מוֹ 
מאיר, ולא נוֹ בע לא העליוֹ ן מעין 
מעט  מעט  להאיר ׁש חזר  אלּ א 
ׁש ל  השמאל] [של דּ חק  ֹמּת ו

והדין)ה ם גלות .(של 

קרבוֹ ת ולכן  בישׂ ראל הת גּ רוּ  
יכּס ה   ׁש הח ׁש עד  ר בּ ים,
נחׁש כה  הּת חּת וֹ נה  וה' ארץ,
העליוֹ ן והּמ עין  לארץ, ונפלה
מוּ ם  מּק דם, כּ מוֹ  הסּת לּ ק
התחזּ קה, אד וֹ ם ׁש ּמ לכ וּ ת

לסרחוֹ נם. חזרוּ  וישׂ ראל

וכל ועל  נחרב, ׁש ני  בּ ית  את ה  ה' 



האלה מא ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

דּ יּה , ׁש בטין ּת ריסר  אינּ וּ ן וכ
אינּ וּ ן דּ הוֹ ן, מ ׁש ריין כּ חוּ ׁש בּ ן
וּ נביעוּ  אדוֹ ם. דּ מ כוּ ת בּ גוּ תא 
נביעוּ , מההוּ א אסּת □ק ע□אה,
אמר , דא ּת  כּ מה  עּה , דּ קיּ ימא 

נ"ז ) אבד (ישעיה  אבד, הצּ דיק
ע□אה, דּ מקוֹ רא  נביעוּ  ההוּ א 

מ□עי□א . וּ מ ׁש י נגיד (נ "אדּ הוה 
עייהו שטא יון ומ כות סגיאין ק1רבין

עייהו אתתקפו בתיובתא  דהדרו בתר

הדרו  דישרא ובגין ון ואתקיפיאו

שני  ובית אתתקף אדום מ כות סרחנייהו

ונפ ת  אתחשכת תתאה  וה"א  אתחרב 

מההוא אסתק  ע אה  ונביעו ארעא

אמרז  דאת כמה  עיה  דקיימא  מבועא 

דמקורא נביעו ההוא אבד אבד , הצדיק

מאי  עיה , משוך נגידו דהוה  עי אה 

ארץ ) יכסה  דהחשך  דין טעמא ,

בּ יתוּ כדין בּ ה"א, ּפ רוּ דא  הוה 
בּ גוּ תא ואיהי ׁש ני,
ׁש בטין ּת ריסר אינּ וּ ן בּ כ דּ אד וֹ ם,

דיה) ּת ריסר (נ"א  דּ יהוֹ ן, וּ מ ׁש ריין
ס□קין א ')ׁש בטין רמ"ז (בראשית 

דרזא וע סגּ י, ועחוּ ׁש בּ ן (נ "א  

ׁש לּ ּה  ׁש בטים  ּת ריסר אוֹ תם
בּ גּ לוּ ת  הם מחנ וֹ תיהם כּ חׁש בּ וֹ ן 
העליוֹ ן והּמ עין  אדוֹ ם, מלכוּ ת  ׁש ל
עליה, ׁש עמד מעין מאוֹ תוֹ  הסּת לּ ק

ׁש נּ אמר  נז)כּ מ וֹ  הצּ דּ יק (ישעיה 
מקוֹ ר  ׁש ל  מעין אוֹ תוֹ  אבד אבד.
 וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע ׁש היה עליוֹ ן 

יון מלמעלה. ומלכות גדולים (קרבות 
שחזרו  ולאחר  עליהם, שלטה

והתקיפו  עליהם התחזקו בתשובה ,

לסרחונם, חזרו  שישראל ומשום  אותם ,

נחרב , שני ובית התחזקה אדום מלכות

לארץ , ונפלה נחשכה תחתונה  וה"א

מעין  מאותו נסתלק העליון והמעין

אבד. הצדיק  שגאמר כמו עליו, שעומד

העליון  המקור של מעין  אותו אבד

מה  מלמעלה. עליו  ומושך שופך שהיה

ארץ ) יכסה שהחשך משום .הטעם,

ׁש ני,ואז בּ ית בּ ה"א , ּפ רוּ ד היה 
בּ כל  אדוֹ ם, בּ גלוּ ת  והיא 

ׁש בטים ּת ריסר  (שלה)אוֹ תם 
עשׂ ר  ׁש נים ׁש לּ הם, וּ מחנ וֹ ת 
גּ דוֹ ל, לח ׁש בּ וֹ ן  עוֹ לים  ׁש בטים

ׁש ּס וֹ ד סוד)ועל זה ה'(ועל ׁש ל 

האלה ְַָר מ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

א כּ □הוּ ,  ישׂ רא אנהרא .
אדכּ אה שטאה)אהדרוּ  (נ"א  

ׁש ימתא סגוּ ה  מהוי
זעיר , זעיר א □א כּ מ□קדּ מין,

א(בערבוביא) דּ ׁש ימ וּ  וכיון
תתאהא ׁש ּת כח , ה "א  (ושריאת 

אשטאה) ע□אה נביעוּ  י' כּ דין,
כּ מה אנהרא,  ּכ  ּכ נחית
זעיר  זעיר א □א  כּ מ□קדּ מין, דּ הוה
דּ כיין הו וֹ  דּ א  בּ ערבּ וּ ביא,
 ּכ וע דּ אתחזי, כּ מה כּ מ□קדּ מין
וא נביע, וא  ע□אה, נביעוּ 
זעיר  אנהרא דּ אהדר  א □א  נהיר,

דּ חקא מ גּ וֹ  (דשמא א)זעיר, 
ודינא)דּ ׁש מא. דגותא  (נ"א 

ירא על  מלחמת  היה   התח קהעל  אד לכ ת גלל ל  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

וע בּ ישׂ רא בּ הוּ  אתגּ רוּ  דּ א , 
 דּ הח ׁש עד  ס גּ יאין, קרבין
, אתח ׁש ּת ּת אה וה' ארץ, יכ ּס ה
ע□אה וּ נביעוּ  ארעא , ונפ ת
בּ גין כּ מ □קדּ מין, אסּת □ק
 וישׂ רא אתּת ּק ף, אדוֹ ם דמ כוּ ת

סרחנייהוּ . אהדר וּ 

אתחרב,וע ׁש ני בּ ית ה' דּ א, 

חזרוּ  י שׂ ראל כּ ל  לא להאיר,
סג לּ ה (לשלט )להּט הר  להי וֹ ת 

מעט  אלּ א  מּק דם, כּ מוֹ  ׁש למה 
ׁש לּ א  וכיון  [בערבוביה], מעט
ה"א  [ושרתה  ׁש למ וּ ת, נמצאה
מעין י', אז לשלט ) תחתונה 

יר  לא כּ מוֹ עלי וֹ ן , להאיר  ּכ כּ ל ד 
לאט  לאט  אלּ א  מּק דם, ׁש היה
טהוֹ רים  היוּ  ׁש לּ א בּ ערבּ וּ ביה,
 ּכ ועל ׁש ראוּ י, כּ מוֹ  קדם כּ מוֹ 
מאיר, ולא נוֹ בע לא העליוֹ ן מעין 
מעט  מעט  להאיר ׁש חזר  אלּ א 
ׁש ל  השמאל] [של דּ חק  ֹמּת ו

והדין)ה ם גלות .(של 

קרבוֹ ת ולכן  בישׂ ראל הת גּ רוּ  
יכּס ה   ׁש הח ׁש עד  ר בּ ים,
נחׁש כה  הּת חּת וֹ נה  וה' ארץ,
העליוֹ ן והּמ עין  לארץ, ונפלה
מוּ ם  מּק דם, כּ מוֹ  הסּת לּ ק
התחזּ קה, אד וֹ ם ׁש ּמ לכ וּ ת

לסרחוֹ נם. חזרוּ  וישׂ ראל

וכל ועל  נחרב, ׁש ני  בּ ית  את ה  ה' 



האלה מג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אתער וּ תא ו ׁש ׁש : דּ יעקב.
דּ אנּ וּ ן ו"ו , איהוּ  דּ א  וע דּ יוֹ סף.
חדא . ורזא  חדא , בּ חבּ וּ רא ּת רין

אזר  ְְֶֶָָוהאר

ק וּ דׁש אמּת ּמ ן יּת ער וּ האה, 
נ ּס ין אינוּ ן הוּ א  בּ רי

ע"א)ואתין י' דּ קאמרן,(דף 
עקּת ין אינּ וּ ן  ישׂ רא ע ויתערוּ ן

וּ כדין, דא)דּ קאמרן, ורזא  ואף(ס "א  
יגּ יח כּ ד וּ בתר יצחק. בּ ריתי את
עמא בּ כ קרבין מ ׁש יחא  מ כּ א 
כּ מה הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א בּ ימינא

אמר ט "ו)דא ּת  ה '(שמות  ימינ 
את ואף כּ דין, בּ כּ ח. נאדּ רי
וּ בתר  אזכּ וֹ ר, אברהם  בּ ריתי
בּ תראה, ה' דּ א  אזכּ וֹ ר, והארץ

כּ תיב, זמנא  י"ד )בּ ההוּ א (זכריה  
בּ יוֹ ם הארץ  ּכ ע  מ ה' והיה

אחד.ה וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ה וּ א  

אחרנין,סוֹ ף ׁש נין וׁש ית ׁש ּת ין 
וּ תרין וּ תתין מאה דּ אינּ וּ ן
בּ ׁש מא אתוון יתחז וּ ן ׁש נין,
עיא בּ ׁש ימוּ , גּ יפן ק דּ יׁש א ,
ה"ה דּ א ורזא  יאוֹ ת. כּ דקא  ותּת א

י'. ד

ולכן י וֹ סף. להתעוֹ ררוּ ת  - ו ׁש ׁש 
אחד  בּ חבּ וּ ר ׁש נים  ׁש הם ו"ו , הוּ א 

אחד. וסוֹ ד

הּק דוֹ ׁש מם יתעוֹ רר  והלאה 
נּס ים  לאוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו
על  ויתעוֹ ררוּ  ׁש אמרנ וּ , ואוֹ תוֹ ת 
ואז ׁש אמרנ וּ , צרוֹ ת אוֹ תן  !ישׂ ראל  

זה)- יצחק.(וסוד בּ ריתי  את ואף
הּמ ׁש יח  מל יער  ּכ אחר 
הּק דוֹ ׁש  בּ ימין  העוֹ לם בּ כל  קרבוֹ ת

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ה וּ א,  ּטו)בּ ר ו (שמות 
את  ואף אז , בּ כּ ח. נאדּ רי  ה' ימינ
 ּכ ואחר אז כּ ר, אברהם בּ ריתי
אחרוֹ נה. ה' ז וֹ  אז כּ ר , והארץ

כּ תוּ ב, זמן יד)בּ אוֹ תוֹ  והיה (זכריה 
בּ יּ וֹ ם  הארץ כּ ל  על  למל ה'
אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה הה וּ א

אחרוֹ ת,לסוֹ ף ׁש נים ו ׁש ׁש  ׁש ים 
וּ ׁש ל ׁש ים  מאה ׁש הם
בּ ם  אוֹ תיּ וֹ ת יראוּ  ׁש נים, וּ ׁש ּת ים
למעלה  בּ ׁש למוּ ת חקוּ קים הּק דוֹ ׁש 
ה"ה  זה וסוֹ ד כּ ראוּ י , וּ למ ּט ה

האלה ְַָר מב 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בּ הוּ ,דא) הוה וה ')דּ ה ' דא  וע) בּ כ 
ח וּ ׁש בּ נא, חשוכא)ההוּ א (נ"א  

. אתמ ׁש גּ וּ תא

אתמסר.רזא בּ א  חכּ ימי דּ רזין 
ּת רין ׁש נין, אף ׁש בטין י'
דּ מעין ׁש ארוּ  ׁש נין. מאתן ׁש בטין

ואמר, ּפ תח , מנּפ א ')(איכ בּ כוֹ ה  
חיּה . ע ודמעתּה  בּ □יה תבכּ ה
דּ ג וּ תא, ׁש בטין ּת ריסר  ס וֹ ף
דּ יּת ער  עד , ישׂ רא  יתחׁש ייא 

ׁש נין . ו ׁש ית ׁש ּת ין זמן וא "ו,

דּ אינּ וּ ןבתר ׁש בטין, ּת ריסר 
ׁש נין וּ מאתן א ף

וּ בתר וׁש ית(ע"ד )דּ גוּ תא , ׁש ּת ין 
כּ דין, דּ ייא , בּ ח ׁש וֹ כא ׁש נין

כ"ו) בּ ריתי(ויקרא  את וזכרּת י
ו ', דּ את אתערוּ תא  דּ א  יעקב.
ורזא יעקב. דּ בית נפ ׁש  דּ איהוּ 

מ "ו)דּ א, ה בּ אה(בראשית הנּ פ ׁש   ּכ 
וׁש ׁש , ׁש ים וג וֹ ' מצרימה יעקב
רזא ׁש ני , דּ בית נפ ׁש  ו', ואיה וּ 
דּ ׁש ים רזא ו' ודא ּת ּת אה , דּ ה'
אתער וּ תא ׁש ים: ו ׁש ׁש ,

אוֹ ת וֹ  בּ כל בהם  סוד היה  זה (ועל 
אותו) בכל ה' (חשך)ח ׁש בּ וֹ ן ,של 

ה גּ לוּ ת. נמׁש כה 

נמסר.סוֹ ד ה לּ ב לחכמי  הּס וֹ דוֹ ת 
ׁש נ אלף ׁש בטים ים,עשׂ רה 

ׁש נה. מאתים ׁש בטים  ׁש ני
ּפ תח  לּפ ל, הדּ מעוֹ ת התחילוּ 

א)ואמר, בּ לּ ילה (איכה תבכּ ה בּ כה 
ׁש נים  לסוֹ ף לחי ּה . על ודמעתּה 
הלּ ילה  הגּ ל וּ ת, ׁש ל  הבטים עשׂ ר
ׁש יּ תע וֹ רר  עד  לישׂ ראל,  נחׁש

ׁש נה. ו ׁש ׁש  ׁש ים לזמן  וא"ו

ׁש הם לאחר  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים  
ׁש נוֹ ת  וּ מאתים אלף
ׁש נה  ו ׁש ׁש  ׁש ים  ואחר גּ לוּ ת,

אז הלּ ילה ,  כו)בּ חׁש (ויקרא 
ז וֹ  יעקוֹ ב. בּ ריתי  את וזכרּת י
נפ ׁש  ׁש היא ו ', האוֹ ת התעוֹ ררוּ ת

- זה וסוֹ ד יעקב. בּ ית  (בראשית ׁש ל  
ליעקב מו) הבּ אה  ה נּ פׁש  כּ ל

והוּ א  וׁש ׁש . ׁש ים  וג וֹ ' מצרימה
ה' ׁש ל סוֹ ד  ׁש ני, בּ ית ׁש ל  נפׁש  ו ',
ׁש ים  ׁש ל סוֹ ד ו ' וזה ּת חּת וֹ נה ,
יעקב, להתעוֹ ררוּ ת - ׁש ים  ו ׁש ׁש .



האלה מג ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אתער וּ תא ו ׁש ׁש : דּ יעקב.
דּ אנּ וּ ן ו"ו , איהוּ  דּ א  וע דּ יוֹ סף.
חדא . ורזא  חדא , בּ חבּ וּ רא ּת רין

אזר  ְְֶֶָָוהאר

ק וּ דׁש אמּת ּמ ן יּת ער וּ האה, 
נ ּס ין אינוּ ן הוּ א  בּ רי

ע"א)ואתין י' דּ קאמרן,(דף 
עקּת ין אינּ וּ ן  ישׂ רא ע ויתערוּ ן

וּ כדין, דא)דּ קאמרן, ורזא  ואף(ס "א  
יגּ יח כּ ד וּ בתר יצחק. בּ ריתי את
עמא בּ כ קרבין מ ׁש יחא  מ כּ א 
כּ מה הוּ א , בּ רי דקוּ דׁש א בּ ימינא

אמר ט "ו)דא ּת  ה '(שמות  ימינ 
את ואף כּ דין, בּ כּ ח. נאדּ רי
וּ בתר  אזכּ וֹ ר, אברהם  בּ ריתי
בּ תראה, ה' דּ א  אזכּ וֹ ר, והארץ

כּ תיב, זמנא  י"ד )בּ ההוּ א (זכריה  
בּ יוֹ ם הארץ  ּכ ע  מ ה' והיה

אחד.ה וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ה וּ א  

אחרנין,סוֹ ף ׁש נין וׁש ית ׁש ּת ין 
וּ תרין וּ תתין מאה דּ אינּ וּ ן
בּ ׁש מא אתוון יתחז וּ ן ׁש נין,
עיא בּ ׁש ימוּ , גּ יפן ק דּ יׁש א ,
ה"ה דּ א ורזא  יאוֹ ת. כּ דקא  ותּת א

י'. ד

ולכן י וֹ סף. להתעוֹ ררוּ ת  - ו ׁש ׁש 
אחד  בּ חבּ וּ ר ׁש נים  ׁש הם ו"ו , הוּ א 

אחד. וסוֹ ד

הּק דוֹ ׁש מם יתעוֹ רר  והלאה 
נּס ים  לאוֹ תם  הוּ א  ּבּ ר ו
על  ויתעוֹ ררוּ  ׁש אמרנ וּ , ואוֹ תוֹ ת 
ואז ׁש אמרנ וּ , צרוֹ ת אוֹ תן  !ישׂ ראל  

זה)- יצחק.(וסוד בּ ריתי  את ואף
הּמ ׁש יח  מל יער  ּכ אחר 
הּק דוֹ ׁש  בּ ימין  העוֹ לם בּ כל  קרבוֹ ת

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ה וּ א,  ּטו)בּ ר ו (שמות 
את  ואף אז , בּ כּ ח. נאדּ רי  ה' ימינ
 ּכ ואחר אז כּ ר, אברהם בּ ריתי
אחרוֹ נה. ה' ז וֹ  אז כּ ר , והארץ

כּ תוּ ב, זמן יד)בּ אוֹ תוֹ  והיה (זכריה 
בּ יּ וֹ ם  הארץ כּ ל  על  למל ה'
אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה הה וּ א

אחרוֹ ת,לסוֹ ף ׁש נים ו ׁש ׁש  ׁש ים 
וּ ׁש ל ׁש ים  מאה ׁש הם
בּ ם  אוֹ תיּ וֹ ת יראוּ  ׁש נים, וּ ׁש ּת ים
למעלה  בּ ׁש למוּ ת חקוּ קים הּק דוֹ ׁש 
ה"ה  זה וסוֹ ד כּ ראוּ י , וּ למ ּט ה

האלה ְַָר מב 
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בּ הוּ ,דא) הוה וה ')דּ ה ' דא  וע) בּ כ 
ח וּ ׁש בּ נא, חשוכא)ההוּ א (נ"א  

. אתמ ׁש גּ וּ תא

אתמסר.רזא בּ א  חכּ ימי דּ רזין 
ּת רין ׁש נין, אף ׁש בטין י'
דּ מעין ׁש ארוּ  ׁש נין. מאתן ׁש בטין

ואמר, ּפ תח , מנּפ א ')(איכ בּ כוֹ ה  
חיּה . ע ודמעתּה  בּ □יה תבכּ ה
דּ ג וּ תא, ׁש בטין ּת ריסר  ס וֹ ף
דּ יּת ער  עד , ישׂ רא  יתחׁש ייא 

ׁש נין . ו ׁש ית ׁש ּת ין זמן וא "ו,

דּ אינּ וּ ןבתר ׁש בטין, ּת ריסר 
ׁש נין וּ מאתן א ף

וּ בתר וׁש ית(ע"ד )דּ גוּ תא , ׁש ּת ין 
כּ דין, דּ ייא , בּ ח ׁש וֹ כא ׁש נין

כ"ו) בּ ריתי(ויקרא  את וזכרּת י
ו ', דּ את אתערוּ תא  דּ א  יעקב.
ורזא יעקב. דּ בית נפ ׁש  דּ איהוּ 

מ "ו)דּ א, ה בּ אה(בראשית הנּ פ ׁש   ּכ 
וׁש ׁש , ׁש ים וג וֹ ' מצרימה יעקב
רזא ׁש ני , דּ בית נפ ׁש  ו', ואיה וּ 
דּ ׁש ים רזא ו' ודא ּת ּת אה , דּ ה'
אתער וּ תא ׁש ים: ו ׁש ׁש ,

אוֹ ת וֹ  בּ כל בהם  סוד היה  זה (ועל 
אותו) בכל ה' (חשך)ח ׁש בּ וֹ ן ,של 

ה גּ לוּ ת. נמׁש כה 

נמסר.סוֹ ד ה לּ ב לחכמי  הּס וֹ דוֹ ת 
ׁש נ אלף ׁש בטים ים,עשׂ רה 

ׁש נה. מאתים ׁש בטים  ׁש ני
ּפ תח  לּפ ל, הדּ מעוֹ ת התחילוּ 

א)ואמר, בּ לּ ילה (איכה תבכּ ה בּ כה 
ׁש נים  לסוֹ ף לחי ּה . על ודמעתּה 
הלּ ילה  הגּ ל וּ ת, ׁש ל  הבטים עשׂ ר
ׁש יּ תע וֹ רר  עד  לישׂ ראל,  נחׁש

ׁש נה. ו ׁש ׁש  ׁש ים לזמן  וא"ו

ׁש הם לאחר  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים  
ׁש נוֹ ת  וּ מאתים אלף
ׁש נה  ו ׁש ׁש  ׁש ים  ואחר גּ לוּ ת,

אז הלּ ילה ,  כו)בּ חׁש (ויקרא 
ז וֹ  יעקוֹ ב. בּ ריתי  את וזכרּת י
נפ ׁש  ׁש היא ו ', האוֹ ת התעוֹ ררוּ ת

- זה וסוֹ ד יעקב. בּ ית  (בראשית ׁש ל  
ליעקב מו) הבּ אה  ה נּ פׁש  כּ ל

והוּ א  וׁש ׁש . ׁש ים  וג וֹ ' מצרימה
ה' ׁש ל סוֹ ד  ׁש ני, בּ ית ׁש ל  נפׁש  ו ',
ׁש ים  ׁש ל סוֹ ד ו ' וזה ּת חּת וֹ נה ,
יעקב, להתעוֹ ררוּ ת - ׁש ים  ו ׁש ׁש .



האלה מה ְַָר
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ו"ה)ה ' איהוּ (נ"א ודא בּ תראה,
ואר בּ עין מאה ּת ׁש וּ ם ס וֹ ף
דּ יׁש ּת □מ וּ ן . אחרנין ׁש נין וארבּ עה
 ישׂ רא מתי ׁש אר  ויתערוּ ן

ארעאן . דּ בׁש אר

בעתי החה  ואר  החה  אר הČבנה  ְְְְִִַַַַַַָָָָָאר 

דּ אדּ יׁש ּת כח  ּטכ"ק (תודות  
הנע ם) במדרש ע"ב

עמא דּ אתייׁש יב ח "ת, בּ ח ׁש בּ ן
ויתעבר אחראויתבּ סם, סטרא  

בישא) ּת ּת אה(חויא וה"א מעמא .
ע□אה, נביעוּ  מגּ וֹ  ּת תמ י
בּ ׁש ימ וּ . ותתנהיר ותתעטר 

כּ תיב, ')וּ כדין אוֹ ר (ישעיה  והיה 
החּמ ה ואוֹ ר  הח ּמ ה  כּ אוֹ ר ה □בנה

ׁש בעתים . יהיה

 ל יאמר קד לייר והתר צ האר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהיה

א קטאעד  ה ', ׁש בּ ת דּ יהא  
קד וּ א, בּ תענ וּ גי (דאנפ ׁש ין 

בתראה) אףה' הה וּ א   ּכ
אתער וּ תא איהוּ  ודא  ׁש ביעאה,
, דּ ישׂ רא דּ עּמ א  קדּ יׁש ין, דּ רוּ חין
בּ גוּ פין ׁש בּ ת, בתר אתבּ ׁש א
ק דּ יׁש ין, אתקרי ק דּ יׁש ין, אחרנין

ה'  ֹלתו אחרוֹ נה,(ו"ה)האוֹ תיּ וֹ ת 
ואר בּ עים  מאה ּת ׁש ל וּ ם לסוֹ ף וזה וּ 
ׁש יּ ׁש ּת לּ מוּ . אחרוֹ ת  ׁש נים  ואר בּ ע
ישׂ ראל  מתי ׁש אר ויתעוֹ ררוּ 

הארצוֹ ת. ׁש בּ ׁש אר 

ח"ת,ׁש יּ ּמ צא בּ חׁש בּ וֹ ן  זה  כּ ל 
העוֹ לם  ׁש התי ב
האחר  הצּ ד  ויעבר ויתבּ ם,
וה"א  העוֹ לם. מן  הרע] [הגחש
הּמ עין  ֹמּת ו ּת תמלּ א ּת חּת וֹ נה 
ותאיר  ותתעּט ר  העליוֹ ן,

כּ ת וּ ב ואז ל)בּ ׁש למוּ ת, (ישעיה 
החּמ ה  כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר  והיה

ׁש בעתים. יהיה החּמ ה  ואוֹ ר

ללקט עד לה' ׁש בּ ת  ׁש ּת היה  
[זו קדה, בּ תענוּ גי נפׁש וֹ ת
אלף  אוֹ תוֹ  כּ ל  אחרונה ] ה'
ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת וזוֹ הי ׁש ביעי,
ישׂ ראל, עם  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת רוּ ח וֹ ת
בּ ג וּ פוֹ ת  ׁש בּ ת אחר להתלבּ ׁש 
להּק רא  קד וֹ ׁש ים, אחרים

האלה ְַָר מד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אינּ וּ ן  וכ ותּת אה, ע□אה
ׁש נין וּ תרין ּת תין דּ אינּ וּ ן ׁש ביין,

הו "ה, ו ', דּ את בּ רזא (נ "אדּ כין 
וּ תתיןיוה"ה) דּ מאה דּ ׁש ימ וּ  רזא

וּ תרין .

יראל אר ויהר  האר נפת מד' עי הר את  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָינער

ׁש ניןסוֹ ף וּ תרין וּ תתין מאה 
אח וֹ ז יתקיּ ים, אחרנין,
רׁש עים וינּ ערוּ  הארץ בּ כנפ וֹ ת
קדּ יׁש א . ארעא ויתד כּ י מ ּמ נּ ה .
מתיּ יא יּת ער הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א 
חיּ יין ויק וּ מ וּ ן קדּ יׁש א, דּ ארעא 

.ידּ ג בּ ארעא חיּ יין

להיע נתיב ת ל "ב  ויהי יתערר י' א ת ְְְְְְְִִִִֵַַַָמעי

דּ נביעוּ וּ כדין סתימ וּ  יּת ער 
ויתקיּ ימ וּ ן י', את ע□אה 
בּ ׁש ימ וּ , ׁש ביין וּ תרין ּת תין
אתוון ויתק יּ ימ וּ ן תּת א , נג דּ א 
בּ קיּ וּ מייהוּ  כּ □הוּ  קדּ יׁש א  דּ ׁש מא
בּ ׁש ימ וּ . יהוֹ ן א  כּ ען דּ עד ידו "ד ,
ההוּ א  ויתמ ׁש דּ ינגּ יד  זמן עד
גּ וֹ  דּ אתוון, בּ חבּ וּ רה ע□אה, נביעוּ 

אוֹ תן וכל ותחּת וֹ נה, עליוֹ נה 
וּ ׁש ּת ים  ׁש לׁש ים  ׁש הם דּ רכים 
ו ', אוֹ ת  ׁש ל  בּ ּס וֹ ד הכּ לוּ ל וֹ ת ׁש נים

ׁש למוּ ת (יוה"ה)הו "ה, ׁש ל סוֹ ד
וּ ׁש ּת ים. וּ ׁש לׁש ים  מאה 

וּ ׁש ּת ים לסוֹ ף וּ ׁש ל ׁש ים מאה 
יתקיּ ם, אחרוֹ ת  ׁש נים
וי נּ ערוּ  הארץ, בּ כנפ וֹ ת לאחז 
הארץ  ותּט הר מּמ נּ ה , הרׁש עים
הוּ א   ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה,
בּ ארץ  הּמ תים  את יעוֹ רר
חילוֹ ת  חילוֹ ת  ויקוּ מוּ  הּק דוֹ ׁש ה,

הגּ ליל. בּ ארץ

העליוֹ ןואז הּמ עין  סתר  יתעוֹ רר 
ׁש ל ׁש ים  ויתקיּ מ וּ  י', אוֹ ת
בּ ׁש למוּ ת  ׁש בילים וּ ׁש נים
א וֹ תיּ וֹ ת  וכל למ ּט ה, להׁש ּפ יע
בקיּ וּ מם  יתקיּ מוּ  הּק דוֹ ׁש  הם
היוּ  לא עכׁש ו  ׁש עד  יהו "ה ,
ׁש יּ ׁש ּפ יע  ה זּ מן  עד בּ ׁש למוּ ת.
בּ חבּ וּ ר  עליוֹ ן  מעין אוֹ תוֹ   ויּמ ׁש



האלה מה ְַָר
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ו"ה)ה ' איהוּ (נ"א ודא בּ תראה,
ואר בּ עין מאה ּת ׁש וּ ם ס וֹ ף
דּ יׁש ּת □מ וּ ן . אחרנין ׁש נין וארבּ עה
 ישׂ רא מתי ׁש אר  ויתערוּ ן

ארעאן . דּ בׁש אר

בעתי החה  ואר  החה  אר הČבנה  ְְְְִִַַַַַַָָָָָאר 

דּ אדּ יׁש ּת כח  ּטכ"ק (תודות  
הנע ם) במדרש ע"ב

עמא דּ אתייׁש יב ח "ת, בּ ח ׁש בּ ן
ויתעבר אחראויתבּ סם, סטרא  

בישא) ּת ּת אה(חויא וה"א מעמא .
ע□אה, נביעוּ  מגּ וֹ  ּת תמ י
בּ ׁש ימ וּ . ותתנהיר ותתעטר 

כּ תיב, ')וּ כדין אוֹ ר (ישעיה  והיה 
החּמ ה ואוֹ ר  הח ּמ ה  כּ אוֹ ר ה □בנה

ׁש בעתים . יהיה

 ל יאמר קד לייר והתר צ האר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהיה

א קטאעד  ה ', ׁש בּ ת דּ יהא  
קד וּ א, בּ תענ וּ גי (דאנפ ׁש ין 

בתראה) אףה' הה וּ א   ּכ
אתער וּ תא איהוּ  ודא  ׁש ביעאה,
, דּ ישׂ רא דּ עּמ א  קדּ יׁש ין, דּ רוּ חין
בּ גוּ פין ׁש בּ ת, בתר אתבּ ׁש א
ק דּ יׁש ין, אתקרי ק דּ יׁש ין, אחרנין

ה'  ֹלתו אחרוֹ נה,(ו"ה)האוֹ תיּ וֹ ת 
ואר בּ עים  מאה ּת ׁש ל וּ ם לסוֹ ף וזה וּ 
ׁש יּ ׁש ּת לּ מוּ . אחרוֹ ת  ׁש נים  ואר בּ ע
ישׂ ראל  מתי ׁש אר ויתעוֹ ררוּ 

הארצוֹ ת. ׁש בּ ׁש אר 

ח"ת,ׁש יּ ּמ צא בּ חׁש בּ וֹ ן  זה  כּ ל 
העוֹ לם  ׁש התי ב
האחר  הצּ ד  ויעבר ויתבּ ם,
וה"א  העוֹ לם. מן  הרע] [הגחש
הּמ עין  ֹמּת ו ּת תמלּ א ּת חּת וֹ נה 
ותאיר  ותתעּט ר  העליוֹ ן,

כּ ת וּ ב ואז ל)בּ ׁש למוּ ת, (ישעיה 
החּמ ה  כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר  והיה

ׁש בעתים. יהיה החּמ ה  ואוֹ ר

ללקט עד לה' ׁש בּ ת  ׁש ּת היה  
[זו קדה, בּ תענוּ גי נפׁש וֹ ת
אלף  אוֹ תוֹ  כּ ל  אחרונה ] ה'
ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת וזוֹ הי ׁש ביעי,
ישׂ ראל, עם  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת רוּ ח וֹ ת
בּ ג וּ פוֹ ת  ׁש בּ ת אחר להתלבּ ׁש 
להּק רא  קד וֹ ׁש ים, אחרים

האלה ְַָר מד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אינּ וּ ן  וכ ותּת אה, ע□אה
ׁש נין וּ תרין ּת תין דּ אינּ וּ ן ׁש ביין,

הו "ה, ו ', דּ את בּ רזא (נ "אדּ כין 
וּ תתיןיוה"ה) דּ מאה דּ ׁש ימ וּ  רזא

וּ תרין .

יראל אר ויהר  האר נפת מד' עי הר את  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָינער

ׁש ניןסוֹ ף וּ תרין וּ תתין מאה 
אח וֹ ז יתקיּ ים, אחרנין,
רׁש עים וינּ ערוּ  הארץ בּ כנפ וֹ ת
קדּ יׁש א . ארעא ויתד כּ י מ ּמ נּ ה .
מתיּ יא יּת ער הוּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א 
חיּ יין ויק וּ מ וּ ן קדּ יׁש א, דּ ארעא 

.ידּ ג בּ ארעא חיּ יין

להיע נתיב ת ל "ב  ויהי יתערר י' א ת ְְְְְְְִִִִֵַַַָמעי

דּ נביעוּ וּ כדין סתימ וּ  יּת ער 
ויתקיּ ימ וּ ן י', את ע□אה 
בּ ׁש ימ וּ , ׁש ביין וּ תרין ּת תין
אתוון ויתק יּ ימ וּ ן תּת א , נג דּ א 
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הוּ א   ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה,
בּ ארץ  הּמ תים  את יעוֹ רר
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הגּ ליל. בּ ארץ
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האלה מז ְַָר
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אתא, איהוּ  והכא  ואתעביד,
וּ כתיב, מצרים. וּ בא  דּ כּת יב

י"ב ) מצרים(שמות בארץ ועברּת י
ה '. אני וג וֹ '

אתי,א□א, הוה דּ מכּ א בּ גין 
מטרוֹ ניתא א ּפ קא 
יקרא וּ בגין ּת ּמ ן. דּ הוות
דּ א וע אתי. הוה  דּ מטר וֹ ניתא 
בּ עי ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א הוה
ּה , א ּק מא  גבּ ּה  ואתי בּ יקר ּה ,
ּה , וּ זקפא  ידא, ּה  וּ מיהב
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  דּ ז ּמ ין כּ מה 

דּ אדוֹ ם . גּ וּ תא  בּ סוֹ ף מעבּ ד

הבטיח ! ע "ה  נר ְִִֵֶַַֹמה 

נשא וזה פרשת במדבר ספר  מהימנא ברעיא הקדוש: קכד לשונו (דף 

דילך ע "ב ) חבורא בהאי הרקיע , כזוהר יזהירו  והמשכילים  :
תשובה . עלאה  דאימא  זוהרא מן  הזהר , ספר צריךדאיהו  לא  באלין 

ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא למטעם ישראל  דעתידין  ובגין  נסיון
ברחמי גלותא מן  ביה יפקון ואיןהזהר  ינחנו בדד ה ' בהון  ויתקיים 

נכר. אל עמו 

"למטעם"מׁש ה ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין  הבטיח: ה לוֹ ם  עליו  רבּ ינוּ  
גּ ל וּ תא  מן  בּ יּה  יפקוּ ן ה זּ הר, ספר  דּ איהוּ  דּ חיּ י, מאילנא

בּ רחמי".

ׁש כּ תוּ ב  בּ א, הוּ א  וכאן  ונע שׂ תה,
וכתוּ ב מצרים, יב )וּ בא (שמות 

אני וג וֹ ' מצרים בּ ארץ ועבר ּת י 
?ה'

בּ אא לּ א  היה  ׁש ה ּמ ל מ וּ ם 
הגּ בירה את  לה וֹ ציא
הגּ בירה כּ ב וֹ ד וּ ב ׁש ביל ׁש ם , ׁש היתה 
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  היה  ּכ ועל בּ א. היה 
אליה וּ בא  בּ כב וֹ דּה , רוֹ צה ה וּ א 
אוֹ תּה , ולזקף  יד לּה  ולתת  להקימ ּה 
הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד כּ מ וֹ 

אדוֹ ם . גּ לוּ ת  בּ ס וֹ ף  לע שׂ וֹ ת 

האלה ְַָר מו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ד')דּ כּת יב, ה נּ ׁש אר (ישעיה  והיה 
קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש ם  והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן
דּ רזין מ □ין כּ אן עד  וֹ . יאמר 

סתימין .

תא ולזק להקימ אליה  בא ,דכב רצה  ה א ר ד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹה

יוֹ סי,רבּ י ורבּ י א בּ א ורבּ י אעזר 
צ ּפ וֹ רי, מ ּט בריא אזי הווֹ 
חד  בּ הוּ  ּפ גע אזי, דּ הווּ  עד

ואמר, ּפ תח  י "ט)יוּ דאי, (ישעיה 
עב ע רוֹ כב ה' הנּ ה מצרים  מ א 
א י י ונעוּ  מצרים  וּ בא   ק
מ כין  ּכ חזי, ּת א מ ּפ ניו. מצרים 
א דּ עמא, עּמ ין  וכ דּ עמא,
בּ רי קוּ דׁש א  קמי כּ וּ ם ח ׁש יבי

דּ כּת יב, ד')הוּ א,  דּ יּ ירי(דניא וכ 
וּ כמצבּ יּה  ח ׁש יבין כּ א ארעא
והכא ׁש מ יּ א . בּ חי עביד
אינּ וּ ן דּ כ גּ ב ע אף  בּ מצרים ,
גּ י מרממא ודרעא  גּ בוּ ראן,

מ בּ מצרים, הוּ א בּ רי הקוּ דׁש א  
 ק עב ע רוֹ כב ה' הנּ ה כּ תיב
עּמ ין בּ כ ׁש נא, מאי מצרים. וּ בא
דּ הא הכי, הוה דּ א  דּ עמא,
גּ זרה גּ זר הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א

פ' זוהר
שמ1ות
ז '.) ד)

ה נּ ׁש אר  והיה ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש ים,
קדוֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם  והנּ וֹ תר בּ ציּ וֹ ן 
סוֹ דוֹ ת  דּ ברי כּ אן  עד  לוֹ . יאמר

נסּת רים.

י וֹ סירבּ י ורבּ י אבּ א  ורבּ י אלעזר  
מּט בריה  הוֹ לכים היוּ 
ּפ גע  ה וֹ לכים , ׁש היוּ  עד לצּפ וֹ רי .
ואמר, ּפ תח אחד. יהוּ די בּ הם

יט ) ה'(ישעיה הנּ ה מצרים מ א
ונעוּ  מצרים וּ בא קל עב על  רכב
כּ ל  ראה, בּ א מּפ ניו . מצרים אלילי
לא  הע וֹ לם עּמ י וכל העוֹ לם מלכי 
הּק דוֹ ׁש  לפני  לכלוּ ם נחׁש בים

ׁש כּ תוּ ב הוּ א ,  ּד)בּ רו וכל (דניאל 
ח ׁש וּ בים, כּ לא  הארץ דּ יּ רי
ה מים. בּ חיל  עוֹ שׂ ה וכרצוֹ נ וֹ 
ׁש כּ ל  גּ ב על אף בּ מצרים , וכאן 
גּ לּ ה  רמה וּ זר וֹ ע הגּ בוּ רוֹ ת אוֹ תן 
מה  בּ מצרים , ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קל כּ תוּ ב  עב על רכב ה' הנּ ה ? 
עּמ י בּ כל וֹ נה מה מצרים. וּ בא
ׁש הרי , ּכ היה ׁש לּ א  העוֹ לם
גּ זרה  גּ זר ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
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האלה ְַָר מו
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שמ1ות
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נסּת רים.

י וֹ סירבּ י ורבּ י אבּ א  ורבּ י אלעזר  
מּט בריה  הוֹ לכים היוּ 
ּפ גע  ה וֹ לכים , ׁש היוּ  עד לצּפ וֹ רי .
ואמר, ּפ תח אחד. יהוּ די בּ הם

יט ) ה'(ישעיה הנּ ה מצרים מ א
ונעוּ  מצרים וּ בא קל עב על  רכב
כּ ל  ראה, בּ א מּפ ניו . מצרים אלילי
לא  הע וֹ לם עּמ י וכל העוֹ לם מלכי 
הּק דוֹ ׁש  לפני  לכלוּ ם נחׁש בים

ׁש כּ תוּ ב הוּ א ,  ּד)בּ רו וכל (דניאל 
ח ׁש וּ בים, כּ לא  הארץ דּ יּ רי
ה מים. בּ חיל  עוֹ שׂ ה וכרצוֹ נ וֹ 
ׁש כּ ל  גּ ב על אף בּ מצרים , וכאן 
גּ לּ ה  רמה וּ זר וֹ ע הגּ בוּ רוֹ ת אוֹ תן 
מה  בּ מצרים , ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

קל כּ תוּ ב  עב על רכב ה' הנּ ה ? 
עּמ י בּ כל וֹ נה מה מצרים. וּ בא
ׁש הרי , ּכ היה ׁש לּ א  העוֹ לם
גּ זרה  גּ זר ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 



ההר פר כרכי כ

הזה  פר בא'רק ר  ניחינפ ספרי(די ע 268): 

 בימכ הסמת  בק'ג חלק ההר ח 

הזהר פר בב 'ק ראחד ע די)ספר  284): 

 בהה ספר

הזהר פר בג'ק רחינפ ספרי ה  (די ע 252): 

בארה האל אלהתח  תח  ההרסגת קבימטרת 

 בימכ ב 'הסמת  חלק ההר והחיטה ח  טב   העל 

הזהר פר בד'ק רחינפ ספרי ה  (די ע 228): 

ספריו עקבההר  מ יחההר והאלהההר זהרההר 

הא לה הזזה זהר 

הזהר פר בה'ק רחינפ ספרי ער  אחד (די ע 228): 

 הרה והתיה די הרת ההר זהר ההר סת ההראת 

סיני תשע"גוהר לסליח ת מצוהר ה ל ר חדזהר רב י ר זהר  

ההר ימא  ס הרה  י .10הרה ח .11 

הזהר פר בו 'ק רחינפ ספרי ער  ני (די ע 228): 

מצלי מגני החסדזהר הבהזהר לאברה זהר  זהרזהר 

 מההרה מרי ייבת הראהל יח המ ל קלזהר .10 

הר "יההר רחמי .1165 ההר  אר  .12 

הזהר פר בז 'ק רחינפ ספרי ע רה  (די ע 228): 

הרה החד מעלת ההר ההרמחת  ההרחנ ת בת 

הרה לנא רת  מג  רתהרה סדדרכי  וה הר; דימל (הכולל: 

הר "י ) רי ה הר; מתיק ת וההר ; ה כינה הר"יההר ; ארהעת 

36 37ה הר  ההר  אר  .10 

הזהר פר בח'ק רחינפ ספרי אר עה  (די ע 264): 

חאיי דבר הר"יזכ תא ז,נ מת  ו, ה, ד, ג, ב , א , ראל  אר זהר 

38ח  ההר  אר 

הזהר פר בט 'ק רחינפ ספרי ה  (די ע 228): 

הרה זהרנחלי ל י חהרה דר"יטהרת מכבהלא 

 ירילעהלכת יר מזה 

הזהר פר בי 'ק רחינפ ספרי מנה  (די ע 232): 

עה ל ער אברה עיני מחת מירת והענ הכר 

הלכת ראל  זקתספיר ע ר לתלמד הק מה והרית הת זהר 

דמ נא  א רא  חזה" "ואה מאמר 

האלה ְַָר מח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ספר ּפ רוּ ׁש : ׁש הוּ א  החיּ ים  מאילן  לטעם ישׂ ראל ׁש עתידים מוּ ם  
בּ רחמים. הגּ לוּ ת מן  יצא וּ  יד וֹ  על הזּ הר,

ה עי"!!! תזכ"ְְְִִִַ

 ישראל ע וכל בתורה, ונתקדש הגאולה, למען ונתמסר בואו כן
בעולם  אשריך כן , עושה  אתה ואם יום , בכל הקדוש זוהר ילמדו 
ׁש נּ ז כּ ה  רצון  ויהי ניגאל, תיכף ובודאי הבא, לעולם לך  וטוב הזה,

ׁש הּמ  המארים , ה זּ וֹ כים  מן  עלינ וּ להי וֹ ת יעיד וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש יח 
ה גּ ע ּת י "–  ׁש מים,"בּ זכוּ ת ל ׁש ם לּמ וּ ד ּת נוּ  יקרים , יהוּ דים  כּ ן, על . 

רוּ ח  נחת לע שׂ וֹ ת הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה  למען מד ּק וֹ תיכם הקריבוּ 
נל  וכ הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר י וֹ ם בּ כל ולּמ ד וּ  נפׁש נ וּ , לפדוּ ת  לגרם ליוֹ צרנ וּ ,
אמן. בימינו  במהרה ה ּמ ׁש יח  מל ּפ ני א וֹ ר את לקבּ ל  יחד כּ אחד  כּ נ וּ 
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