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ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ
s

ּקּון מ"ג  דֹוׁש ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א  ּנָ ַתב ַהּתַ ּכָ ּקּוִנים ׁשֶ ְבִעים ּתִ ִ ף פ"ב( ְוהּוא ֶאָחד ִמּשׁ )תיקו"ז ּדַ

 ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

 s
י  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ

ה: ִפּלָ יֹום, ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ
ֲהגּוִנים  ִזיוּוִגים   - ִית  ּבַ לֹום  ׁשָ  - ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ַיְצִליַח   - לֹו  ַמּזָ ָירּום 
זֹוֶכה   - ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ה  ְזּכֶ ּיִ  - ִמי  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ  -
ּנּו  ִמּמֶ ִמְתַרֲחִקים  ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות   - ָמתֹו  ְוִנׁשְ רּוחֹו  ן  ּוְמַתּקֵ
ֵצל  ִיּנָ  - ָניו  ּבָ ִמיַתת  ִיְרֶאה  לֹא   - יו  ְחּתָ ּתַ לּו  ִיּפְ אֹוְיָביו  ל  ּכָ  -
ה  ְזּכֶ ּיִ  - ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ה  ְזּכֶ ּיִ  - ְלּגּוִלים  ַהּגִ ֵמֹעֶנשׁ 
דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ אּוָלה  ַהּגְ ְתָקֵרב  ּתִ ָידֹו  ְוַעל   - א  ַהּבָ  ְלעֹוָלם 

ין(. יׁשִ )סֹוד ה' ָרִזין ַקּדִ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי  "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל טל: 052-7651911  

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג -  ּמְ ׁשְ ּתִ



   

 

דלגת לזכ מ"ג  ה האלה  סד ספר  ה מד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
מ"ג, ה  האלה" "סד ספר לחהמד הר"י ע ללמד לבת זכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מ זה רנלד הר"י נמת את יממ דה זהר המד יהדי ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחד,
יממ הר"י לנמת מתקר הא דה זהר למד הדי ע כל י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָדע,

נג ולמד יב דה ור"י אליו, תלאקה  לאברה חסד – החה (אר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע) גלאנטי הדמהר"א מהר"י יקינ רחא רחא התקת מקל וכ (לטי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

י"ב) רה "הרמ. ֲַָ
מי דה ההר למדי ל ער ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

"מל מ"ג)ה"א ),תלמע נה עלמא גירסא דה ההר לד י תב: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד יזה א  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת
ת  רקיעא. מלכתא ראנה ביה לה ני מראי ויהיה מלא, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיכלא

תב מל)ל' וענ(הא קלה. ללמד חכ למיד על חב דל ה :נל וזה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא אר רוג קלה מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

האה. לקרב ח דל י ...ְְְִִֵַַָָָָֹֻליצל
לתת מנת על ,קיע מילי ה עזרת לאר יצא מ"ג  הה דה ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהפר
כינת לעי יראל ע להצלחת , הא אר יהדי לכל מג וערת נק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלי

 מהרה ,עלינ תמלכ בד להיגלת ,נמחעוי עיננ ירא ירחמנ יב ימינ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.אמ ימינ מהרה צדקנ מיח הלת נְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָל

õñâת Łחמé  מ"ג äñôן לäëד ְְִִֵַַָזמן

 כרה גדל ֶַַָ

הה, ה למדי דיהיה מלי ע תפה אחד ל קל הדל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָכר
: ָהא

הר"יא. סת לת נכנסי יראל רנ"ו.)ל ד מהימנא רעיא פנחס הג(זוהר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
אמר , הר לכל והאמי ח')הראי ק"מ יה)."קנ י לראי "סתה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

חז"ל ח')ואמר  יבמת ג.(ירלמי א י זה נק י , ְְְְְְִֶֶַַָָָֹ

תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל  יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר  ִנְסּדַ

ֵהר  ּוְלִהּטַ ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען  ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות 

ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ

ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו  ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ה  "ְוִהּנֵ

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ִמּכָ ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא   ַההּוא, 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911

בשורה טובה ומשמחת לכל עם ישראל
כל מי שעושה אירוע, סעודת אירוסין, תנאים, חתונה, בר מצוה, ברית יצחק, 
סעודת  מסכת,  סיום  קידוש,  מצווה,  בת  הבית,  חנוכת  הבן,  פדיון  ברית, 
דף  לומדי  ולכל  שמחות,  מיני  ובכל  השנה,  יום  וזהב,  כסף  חתונת  הודעה, 

היומי, יכול לקבל חוברות זוהר בחינם, טל: 054-7112492 \0527651911

   

 

דלגת לזכ מ"ג  ה האלה  סד ספר  ה מד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
מ"ג, ה  האלה" "סד ספר לחהמד הר"י ע ללמד לבת זכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מ זה רנלד הר"י נמת את יממ דה זהר המד יהדי ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחד,
יממ הר"י לנמת מתקר הא דה זהר למד הדי ע כל י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָדע,

נג ולמד יב דה ור"י אליו, תלאקה  לאברה חסד – החה (אר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע) גלאנטי הדמהר"א מהר"י יקינ רחא רחא התקת מקל וכ (לטי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

י"ב) רה "הרמ. ֲַָ
מי דה ההר למדי ל ער ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

"מל מ"ג)ה"א ),תלמע נה עלמא גירסא דה ההר לד י תב: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד יזה א  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת
ת  רקיעא. מלכתא ראנה ביה לה ני מראי ויהיה מלא, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיכלא

תב מל)ל' וענ(הא קלה. ללמד חכ למיד על חב דל ה :נל וזה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא אר רוג קלה מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

האה. לקרב ח דל י ...ְְְִִֵַַָָָָֹֻליצל
לתת מנת על ,קיע מילי ה עזרת לאר יצא מ"ג  הה דה ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהפר
כינת לעי יראל ע להצלחת , הא אר יהדי לכל מג וערת נק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלי

 מהרה ,עלינ תמלכ בד להיגלת ,נמחעוי עיננ ירא ירחמנ יב ימינ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.אמ ימינ מהרה צדקנ מיח הלת נְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָל

õñâת Łחמé  מ"ג äñôן לäëד ְְִִֵַַָזמן

 כרה גדל ֶַַָ

הה, ה למדי דיהיה מלי ע תפה אחד ל קל הדל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָכר
: ָהא

הר"יא. סת לת נכנסי יראל רנ"ו.)ל ד מהימנא רעיא פנחס הג(זוהר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
אמר , הר לכל והאמי ח')הראי ק"מ יה)."קנ י לראי "סתה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

חז"ל ח')ואמר  יבמת ג.(ירלמי א י זה נק י , ְְְְְְִֶֶַַָָָֹ



   

 

דלגת לזכ מ"ג  ה האלה  סד ספר  ה מד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
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חז"ל ח')ואמר  יבמת ג.(ירלמי א י זה נק י , ְְְְְְִֶֶַַָָָֹ

תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל  יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר  ִנְסּדַ

ֵהר  ּוְלִהּטַ ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען  ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות 

ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ

ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו  ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ה  "ְוִהּנֵ

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ִמּכָ ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא   ַההּוא, 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911

בשורה טובה ומשמחת לכל עם ישראל
כל מי שעושה אירוע, סעודת אירוסין, תנאים, חתונה, בר מצוה, ברית יצחק, 
סעודת  מסכת,  סיום  קידוש,  מצווה,  בת  הבית,  חנוכת  הבן,  פדיון  ברית, 
דף  לומדי  ולכל  שמחות,  מיני  ובכל  השנה,  יום  וזהב,  כסף  חתונת  הודעה, 

היומי, יכול לקבל חוברות זוהר בחינם, טל: 054-7112492 \0527651911
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נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ



   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ



   

נתי אר אר בוי ,יתוע מר מטי לכ חי אר את ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻועיתי
הא ועה וגו', "אתכ והעי ,לאלהי לכ אהיה ואנכי לע לי והיית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאבתיכ
הכינה על להתל מי רחמי לב יתר מסל זמ מאד נפלאה רצ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֻעת
בני ימינ מהרה צדקנ מיח לח מי לאבינ יזעק יחד וכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהדה,
.אמ ימינ מהרה ,עתיני ננפ ותגל ,נל וימח עינינ ירא ,קה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָית 

5 שורה ו' לד�  השמטה 
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וה ּמ באר הלם זוֹ הר מּת ּק וּ ני מ"ג ּת ּק וּ ן ּת ּמ ן" ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ"בּ ראׁש ית 
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ואין  ק וֹ ל  ואין ישׂ ראל ", "ׁש מע ואמרין בּ יח וּ דא לתּת א בּ נין צווחין

דכתיב  ה וּ א  הדא  כח)עוֹ נה , א אענה ".(משלי וא  יקרא וּ נני "אז 
  

"יב את"ר ן את "ררא ית א וֹ ת יּ וֹ ת  י ׁש  בּ רא ׁש י "ת  בּ מ ּל ת  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  אמר  - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ה נּ קרא היּ ס וֹ ד בּ יא וּ ר , וּ מבאר ,את "ריב "ש , יב ׁש , ה וּ א  מקוֹ ם , יחרב- "ונהר איה ודא  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֱִֶַָָָ

"ה)ויב י"ט מ ּמ ימי(יׁש עיה וּ  ויב ׁש  חרב  היּ ס וֹ ד  כּ ל וֹ מר  ויב ׁש ", יחרב  "נהר  הוּ א  וזה  - ְְֵָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ל ּמ לכוּ ת , לה ׁש ּפ יע  יכוֹ ל  ואינוֹ  יבה פע ,  איה זמנא ׁש ה וּ אההא  ה זּ מן  בּ א וֹ ת וֹ  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְְְְִִֵַָָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

י ה יב ׁש , מהיסוֹ ד ,ואיהי הפע  קבּ לה  א  כּ י יבׁש ה, היא  וה ּמ לכוּ ת  נין- צוחין  ָ◌ֵ◌ְְִִַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְְִִ

י ראל מע ואמרין  יחדא בּ ע וֹ לם לת א למ ּט ה  י שׂ ראל  בּ ני  ה בּ נים  צ וֹ עקים  - ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ת ּק וּ נּה , הּת פ ּל ה  להעל וֹ ת  ישׂ ראל " "ׁש מע  ה ם  יח וּ ד  בּ אמירת  קלה זּ ה, ואין ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , נׁש מע ,קוֹ ל  א  ׁש מע  ענה יאת  וּ מתמלאתואין  נענית  אין   ּכ וּ בגלל  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִֵֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ תפּל תם , כתיבבּ ּק ׁש תם  ה א כח)הדא  א  יקראנני(מׁש לי  קריאתאז  הוּ א דּ אז [כּ לוֹ מר, ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֲִִִָ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
גר "א ] וּ תפ ּל ה , בּ קריאת-ׁש מע  להקב "ה וק וֹ ראים  וצוֹ עקים  בּ צרה , הם  וּ כ ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אבל  אענהׁש מע , בּ תפ ּל תם ולא א וֹ תם  אענה  א  אני וכ"מ)- צ"ב, דּ ף הגר "א .(בּ יא וּ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֲֶֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

   

נתי אר אר בוי ,יתוע מר מטי לכ חי אר את ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻועיתי
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וה ּמ באר הלם זוֹ הר מּת ּק וּ ני מ"ג ּת ּק וּ ן ּת ּמ ן" ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ"בּ ראׁש ית 

ע "א ) פ"ב    דה (זהר לת  עיאר קנא   ז הר ני 

ענהואיקלואיראל מעצעקיהניא. 
ויבׁש "בּ ראׁש ית יחרב  "ונהר איה וּ  ודא  יב"ׁש , את"ר ּת ּמ ן 

ה) יט יבּ ׁש ה ,(ישעיהו ואיהי יב ׁש  דאיה וּ  זמנא בּ הה וּ א  ,
ואין  ק וֹ ל  ואין ישׂ ראל ", "ׁש מע ואמרין בּ יח וּ דא לתּת א בּ נין צווחין

דכתיב  ה וּ א  הדא  כח)עוֹ נה , א אענה ".(משלי וא  יקרא וּ נני "אז 
  

"יב את"ר ן את "ררא ית א וֹ ת יּ וֹ ת  י ׁש  בּ רא ׁש י "ת  בּ מ ּל ת  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  אמר  - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ה נּ קרא היּ ס וֹ ד בּ יא וּ ר , וּ מבאר ,את "ריב "ש , יב ׁש , ה וּ א  מקוֹ ם , יחרב- "ונהר איה ודא  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֱִֶַָָָ

"ה)ויב י"ט מ ּמ ימי(יׁש עיה וּ  ויב ׁש  חרב  היּ ס וֹ ד  כּ ל וֹ מר  ויב ׁש ", יחרב  "נהר  הוּ א  וזה  - ְְֵָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ל ּמ לכוּ ת , לה ׁש ּפ יע  יכוֹ ל  ואינוֹ  יבה פע ,  איה זמנא ׁש ה וּ אההא  ה זּ מן  בּ א וֹ ת וֹ  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְְְְִִֵַָָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

י ה יב ׁש , מהיסוֹ ד ,ואיהי הפע  קבּ לה  א  כּ י יבׁש ה, היא  וה ּמ לכוּ ת  נין- צוחין  ָ◌ֵ◌ְְִִַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְְִִ

י ראל מע ואמרין  יחדא בּ ע וֹ לם לת א למ ּט ה  י שׂ ראל  בּ ני  ה בּ נים  צ וֹ עקים  - ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ת ּק וּ נּה , הּת פ ּל ה  להעל וֹ ת  ישׂ ראל " "ׁש מע  ה ם  יח וּ ד  בּ אמירת  קלה זּ ה, ואין ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , נׁש מע ,קוֹ ל  א  ׁש מע  ענה יאת  וּ מתמלאתואין  נענית  אין   ּכ וּ בגלל  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִֵֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ תפּל תם , כתיבבּ ּק ׁש תם  ה א כח)הדא  א  יקראנני(מׁש לי  קריאתאז  הוּ א דּ אז [כּ לוֹ מר, ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֲִִִָ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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י ה יב ׁש , מהיסוֹ ד ,ואיהי הפע  קבּ לה  א  כּ י יבׁש ה, היא  וה ּמ לכוּ ת  נין- צוחין  ָ◌ֵ◌ְְִִַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְְִִ

י ראל מע ואמרין  יחדא בּ ע וֹ לם לת א למ ּט ה  י שׂ ראל  בּ ני  ה בּ נים  צ וֹ עקים  - ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ת ּק וּ נּה , הּת פ ּל ה  להעל וֹ ת  ישׂ ראל " "ׁש מע  ה ם  יח וּ ד  בּ אמירת  קלה זּ ה, ואין ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , נׁש מע ,קוֹ ל  א  ׁש מע  ענה יאת  וּ מתמלאתואין  נענית  אין   ּכ וּ בגלל  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִֵֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ תפּל תם , כתיבבּ ּק ׁש תם  ה א כח)הדא  א  יקראנני(מׁש לי  קריאתאז  הוּ א דּ אז [כּ לוֹ מר, ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֲִִִָ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
גר "א ] וּ תפ ּל ה , בּ קריאת-ׁש מע  להקב "ה וק וֹ ראים  וצוֹ עקים  בּ צרה , הם  וּ כ ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אבל  אענהׁש מע , בּ תפ ּל תם ולא א וֹ תם  אענה  א  אני וכ"מ)- צ"ב, דּ ף הגר "א .(בּ יא וּ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֲֶֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌



     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,

     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,



     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,

     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,



     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף

     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף



     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף

     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף



     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן

     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן



     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן

     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
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סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 
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המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 



     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 

   

2 שורה הזוהר  בנשמת  ו'  ד מ"ג לתיקו הוספה
זוהר ל'.:)ובתיקני  דף  יד בשר(תיקון  שאוכל כמי לו נחשב כי  לרשב"י  הנביא אליהו אמר ,

כמו  שהוא לרמז עוד יש זה ולפי עיי "ש, כלאיים - וחמור בשור שחורש וכמי  ביחד, וחלב
בדניאל לט-מג)שנאמר פסוקים  אדום(פ"ב מלכות של עירוב היא האחרונה דגלות ,

פסוקיםוישמעאל שם ובמלבים הגר"א, בכתבי הובא  וכן עזרא, ואבן גאון סעדיה  (רבי
גורםמא-מה) זוה"ק] ללמוד רוצה  [שלא  מהמלכות היסוד שפע שמפריד ובחטאים ,

הכתוב רומז זה  שעל חמור, שהיא ישמעאל וקליפת שור שהיא  אדום קליפת שיתחברו 
י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 

     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 

   

2 שורה הזוהר  בנשמת  ו'  ד מ"ג לתיקו הוספה
זוהר ל'.:)ובתיקני  דף  יד בשר(תיקון  שאוכל כמי לו נחשב כי  לרשב"י  הנביא אליהו אמר ,

כמו  שהוא לרמז עוד יש זה ולפי עיי "ש, כלאיים - וחמור בשור שחורש וכמי  ביחד, וחלב
בדניאל לט-מג)שנאמר פסוקים  אדום(פ"ב מלכות של עירוב היא האחרונה דגלות ,

פסוקיםוישמעאל שם ובמלבים הגר"א, בכתבי הובא  וכן עזרא, ואבן גאון סעדיה  (רבי
גורםמא-מה) זוה"ק] ללמוד רוצה  [שלא  מהמלכות היסוד שפע שמפריד ובחטאים ,

הכתוב רומז זה  שעל חמור, שהיא ישמעאל וקליפת שור שהיא  אדום קליפת שיתחברו 
י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 



   

             
  

ד ה  ל קס"א:  רמה  רת מת זהר

בּ דמוּ תוֹ בּ ׁש עה  לפניו עמד האדם, את לברא הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  ׁש ל  ברצוֹ נוֹ  ׁש עלה 
לעוֹ לם בּ וֹ אם טרם העוֹ לם, בּ ני אוֹ תם כּ ל  ואפלּ וּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם ׁש הוּ א כּ מוֹ  וקיּ וּ מוֹ 

עוֹ מדי  כּ לּ ם כּ ל הזּ ה, ׁש ם אחד בּ אוֹ צר ה זּ ה בּ עוֹ לם ׁש עוֹ מדים  כּ מוֹ  וקיּ וּ מם בּ תקּ וּ נם ם 
ה קּ דוֹ ׁש  קוֹ רא הזּ ה, לעוֹ לם לרדת ׁש ּמ זּמ נים וּ בׁש עה בּ דמיּ וֹ תיהן. מתלבּ ׁש וֹ ת העוֹ לם נׁש מוֹ ת
העתיד וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל  את בּ רׁש וּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  ׁש ּמ נּ ה אחד  לממנּ ה הוּ א  ּבּ רו
נׁש מה אוֹ תּה  בּ אה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ּפ ל וֹ ני. ׁש ל  רוּ חוֹ  לי ּת ביא  ל לוֹ : ואוֹ מר הזּ ה, לעוֹ לם לרדת
הוּ א.  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לפני אוֹ תּה  מראה ממנּ ה ואוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ דמ וּ ת מלבּ ׁש ת
בּ ּת וֹ רה ׁש ּת ׁש ּת דּ ל  הזּ ה, לעוֹ לם ׁש כּ ׁש ּת רד  אוֹ תּה , וּ מׁש בּ יע ל וֹ  אוֹ מר הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש 
לדעת הׁש ּת דּ ל וא הזּ ה בּ עוֹ לם  ׁש היה מי ׁש כּ ל האמוּ נה . סוֹ ד את ולדעת אוֹ תוֹ  לדעת
הזּ ה , העוֹ לם את לדעת הקּ דוֹ ׁש , הּמ ל לפני נראה  ּכ מוּ ם יבּ רא. ׁש א לוֹ  טוֹ ב - אוֹ ת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האמוּ נה. בּ סוֹ ד הוּ א  ּבּ ר ו בּ קּ דוֹ ׁש  ד)וּ להׁש ּת דּ ל לדעת .(דברים הראת א ּת ה 
בּ עוֹ לם וּ להסּת כּ ל  לדעת - לדעת הוּ א.  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לפני הממנּ ה אוֹ תוֹ  ידי על הראית
להכּ יר וֹ , בּ ּת וֹ רה  הׁש ּת דּ ל וא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה מי וכל הּת וֹ רה. וּ בסוֹ ד  האמוּ נה בּ סוֹ ד  הזּ ה
הזּ ה. לעוֹ לם האדם את הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  הביאוֹ  זה בּ ׁש ביל ׁש הרי נברא, ׁש א לוֹ  ט וֹ ב 

             

:דה ל  ל'  ז הר ני

בּ זמן הנּ תיב בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני  על מרחפת אהי"ם ור וּ ח הני, 
מוּ םׁש הכ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים אוֹ תם על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הרוּ ח ל גּ ל וּ ת, יוֹ רדת ינה 

ׁש נה יׁש נים אוֹ תם  : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית הזּ וֹ  והרוּ ח בּ יניהם, נמצאת ׁש הכינה
בּ לי  לב לכם ׁש יּ ׁש  הכינה , אל והתעוֹ רר וּ  ק וּ מוּ  הלּ ב, ואטוּ מי העינים סתוּ מי בנחיריהם,
עוֹ נךּ  היׁש  נא קרא כּ מוֹ , קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וס וֹ ד  ביניכם. והיא אוֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל 
כּ בהמוֹ ת הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה א וֹ מרת והיא ּת פנה, מקּ ד וֹ ׁש ים מי ואל
כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ע וֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל  הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש אוֹ כל וֹ ת 
ב שׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר  זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ 
ל וֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל  ר וּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה
להׁש ּת דּ ל  רוֹ צים וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם  מן
אוֹ י  יבׁש ה, ב ' ונׁש ארת  מּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק  וגוֹ רמים הקּ בּ לה, בּ חכמת
ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם
ר וּ ח וּ גב וּ רה, עצה רוּ ח וּ בינה  חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  הּמ ׁש יח,

הוי"ה. ויראת דּ עת




