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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע "ה, המלך דוד שאמר כמו  מאהבה כ"ח)לתשובה ע"ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשוב  אחב "י לבות  ולעורר בעולם שמים ויראת תורה להרבות כדי ומדינה, מדינה ה.בכל 



  

מבוא
בי  אב  תא ה ' מאת  אל י "אחת אהללנו, רבי ובתו בפי  מאוד  ה' ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָאודה

" היכל לב ר  ה' נע לחזת  ח י ימי  ל  ה ' ד ')בית  כ "ז ומהיכל(תהלי ה ' בית  מחצרות , ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָֹ
עת בעל עמנו וחסדיו רחמיו רוב על  להשי "ת  להודות  ורננה, בשיר  פי אפתח קדשו

הספר  את לאור  להוציא  זכינו  אשר  עתה ובפרט השמחהועונה, לתועלתזוהר  שיהיה ,
כנאמר  הקדושה השכינה אור  את לקבל ש הוא  באשר  יהודי יאיב)לכל  צז, ר(תהליא"

דברי  לימוד ידי  על ."קד לזכר   דוה ה ' יקיצ  מח מחה, לב לי רי  ל יק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻזרע 
ומתובל משולב דחסידותא מילי השמחה, עניני על זי "ע  והראשוני התנאי רבותינו
.שבשמי לאביה ישראל  בני לבבות  אל לקרב כדרכינו, מגולה, ואהבה מוסר  בתוכחת 

ובובספר  ,חלקי ז' השמחה  א'זוהר  של חלק  שמחה  ידי על באו האריז "ל השגות  כל 
זוהרמצווה , וכו,. מאד , מופלג  וענגו שכרו ואז שמחה מתו לקיימ המצוות כל שורש 

 אלהי ה' את   עבד לא אר  "חת הפסוק על  וסגולותיה, השמחה ב', חלק  ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹהשמחה 
ל", מרב  לבב בטב השמחהמחה ג ',זוהר  וגאולה ,חלק  "וחדוהגלות  חז"ל, דברי  על ְְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

מהל ", יתרה מחה י ראל  את  ל ח  הא  ר ד ה עתיד    צ השמחהל  זוהר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ד ' השמחהחלק זוהר השבת. ה'שמחת  נישואי חלק  השמחה.שמחת  ו ',זוהר חלק

השמחהבעניני  זוהר מצוה. בר מילה, ועודברית   ברכות    זימו  המזו ברכת  ז ', ,חלק
השמחה השמחה ,זוהר  בעני צדיקי פיוטי וכלה. חת עניני ח ' הבבאחלק של פיוט 

ל "יודו – רעיוני ".סאלי

ב " להיוושע  עלינו תג ורבוה"ק אבוה "ק המג "זכות  ידי תשואאל על עולמי עת 
אליהו דבי בתנא שכתב כמו לשמה , תורה שהיא  הסוד, תורת  בלימוד  ישראל התקדשות 

כ') פרק מיו(זוטא תבהלו ואל  ,קדושי לפני  היו בני , לישראל: ברו הקדוש לה אמר  :
וגו' קדושי לי   והיית שנאמר ,כו)הדי כ הוא(ויקרא  ברו הקדוש  של הבטחה זוהי .

לטוב , זכור הנביא אליהו לנו הדי.שמגלה  מיו מפחדי אי קדושי יהיו ישראל  שא
" מ ל רה  "י ד  יע צה  אחת  עצה  לנ  ב ויכח א ר מחה, הזה"ק  ולד  , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

זי"ע הרמח "ל נת  וכדע בג מת , ר חנת  הרכת  ל  להיע  רענ ת  ל  ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלעצר
האלה מביא – הרענת  מ יל  – רציפת  הזה"ק  פ "ה ,לל ד הזהר  אר  ספר  עיי) ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

הערות 

ט וֹ בה ׁש נה  עלינוּ  וּ בר = בּ גּ ימטר יּ ה = 277 = הכּ וֹ לל עם  עליו" ּת לוּ י הּמ גן "אלף  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַהגּ ימטר יּ ה
פי ששוה בשמחה הקדוש זוהר לימוד ידי ועל דּ וד. בּ ן וּ מ ׁש יח  = הע וֹ לם  קץ = מ ׁש יח  בּ יאת =ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
נזכה הפרד"ס, בלימוד הקדושה התורה קבלת לקראת רוחנית להגנה נזכה אלפים , אלפי אלף 

בב"א. צדקינו משיח  לביאת ממש בקרוב

, לׁש מ ּה ּת וֹ רה  הוּ א  הּס וֹ ד פ "א)ּת וֹ רת יצחק ּת קבּ ע(א וֹ ר אם  יוֹ סף: הבּ ית  למרן הּמ גּ יד ׁש אמר  וּ כמ וֹ  . ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נׁש . בּ ר יתהוֹ ן ידע דּ לא  סתימין רזין דתדבּ יק  בּ ּה   ּלב אפ ּת ח  הּק בּ לה, בּ חכמת מיׁש ריםעּת ים  (מגּ יד ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ א) דאוֹ רייתא.פּ ר ׁש ת בּ רזי מס ּת כּ לין דּ לא עיינין וּ סתימין לבּ א א ּט ימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי חלק- (זהר ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כ"ח.) דּ ף  דּ אס ּת לּ קא' דגרמין דקבּ לה, בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן ולא י בּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן - ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחר בּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן וי יביׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביע וּ 

ל')בּ עלמא. תי' .(תיק"ז ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌



  

מבוא
בי  אב  תא ה ' מאת  אל י "אחת אהללנו, רבי ובתו בפי  מאוד  ה' ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָאודה

" היכל לב ר  ה' נע לחזת  ח י ימי  ל  ה ' ד ')בית  כ "ז ומהיכל(תהלי ה ' בית  מחצרות , ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָֹ
עת בעל עמנו וחסדיו רחמיו רוב על  להשי "ת  להודות  ורננה, בשיר  פי אפתח קדשו

הספר  את לאור  להוציא  זכינו  אשר  עתה ובפרט השמחהועונה, לתועלתזוהר  שיהיה ,
כנאמר  הקדושה השכינה אור  את לקבל ש הוא  באשר  יהודי יאיב)לכל  צז, ר(תהליא"

דברי  לימוד ידי  על ."קד לזכר   דוה ה ' יקיצ  מח מחה, לב לי רי  ל יק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻזרע 
ומתובל משולב דחסידותא מילי השמחה, עניני על זי "ע  והראשוני התנאי רבותינו
.שבשמי לאביה ישראל  בני לבבות  אל לקרב כדרכינו, מגולה, ואהבה מוסר  בתוכחת 

ובובספר  ,חלקי ז' השמחה  א'זוהר  של חלק  שמחה  ידי על באו האריז "ל השגות  כל 
זוהרמצווה , וכו,. מאד , מופלג  וענגו שכרו ואז שמחה מתו לקיימ המצוות כל שורש 

 אלהי ה' את   עבד לא אר  "חת הפסוק על  וסגולותיה, השמחה ב', חלק  ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹהשמחה 
ל", מרב  לבב בטב השמחהמחה ג ',זוהר  וגאולה ,חלק  "וחדוהגלות  חז"ל, דברי  על ְְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

מהל ", יתרה מחה י ראל  את  ל ח  הא  ר ד ה עתיד    צ השמחהל  זוהר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ד ' השמחהחלק זוהר השבת. ה'שמחת  נישואי חלק  השמחה.שמחת  ו ',זוהר חלק

השמחהבעניני  זוהר מצוה. בר מילה, ועודברית   ברכות    זימו  המזו ברכת  ז ', ,חלק
השמחה השמחה ,זוהר  בעני צדיקי פיוטי וכלה. חת עניני ח ' הבבאחלק של פיוט 

ל "יודו – רעיוני ".סאלי

ב " להיוושע  עלינו תג ורבוה"ק אבוה "ק המג "זכות  ידי תשואאל על עולמי עת 
אליהו דבי בתנא שכתב כמו לשמה , תורה שהיא  הסוד, תורת  בלימוד  ישראל התקדשות 

כ') פרק מיו(זוטא תבהלו ואל  ,קדושי לפני  היו בני , לישראל: ברו הקדוש לה אמר  :
וגו' קדושי לי   והיית שנאמר ,כו)הדי כ הוא(ויקרא  ברו הקדוש  של הבטחה זוהי .

לטוב , זכור הנביא אליהו לנו הדי.שמגלה  מיו מפחדי אי קדושי יהיו ישראל  שא
" מ ל רה  "י ד  יע צה  אחת  עצה  לנ  ב ויכח א ר מחה, הזה"ק  ולד  , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

זי"ע הרמח "ל נת  וכדע בג מת , ר חנת  הרכת  ל  להיע  רענ ת  ל  ְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלעצר
האלה מביא – הרענת  מ יל  – רציפת  הזה"ק  פ "ה ,לל ד הזהר  אר  ספר  עיי) ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

הערות 

ט וֹ בה ׁש נה  עלינוּ  וּ בר = בּ גּ ימטר יּ ה = 277 = הכּ וֹ לל עם  עליו" ּת לוּ י הּמ גן "אלף  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַהגּ ימטר יּ ה
פי ששוה בשמחה הקדוש זוהר לימוד ידי ועל דּ וד. בּ ן וּ מ ׁש יח  = הע וֹ לם  קץ = מ ׁש יח  בּ יאת =ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
נזכה הפרד"ס, בלימוד הקדושה התורה קבלת לקראת רוחנית להגנה נזכה אלפים , אלפי אלף 

בב"א. צדקינו משיח  לביאת ממש בקרוב

, לׁש מ ּה ּת וֹ רה  הוּ א  הּס וֹ ד פ "א)ּת וֹ רת יצחק ּת קבּ ע(א וֹ ר אם  יוֹ סף: הבּ ית  למרן הּמ גּ יד ׁש אמר  וּ כמ וֹ  . ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נׁש . בּ ר יתהוֹ ן ידע דּ לא  סתימין רזין דתדבּ יק  בּ ּה   ּלב אפ ּת ח  הּק בּ לה, בּ חכמת מיׁש ריםעּת ים  (מגּ יד ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ א) דאוֹ רייתא.פּ ר ׁש ת בּ רזי מס ּת כּ לין דּ לא עיינין וּ סתימין לבּ א א ּט ימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי חלק- (זהר ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כ"ח.) דּ ף  דּ אס ּת לּ קא' דגרמין דקבּ לה, בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן ולא י בּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן - ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחר בּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן וי יביׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביע וּ 

ל')בּ עלמא. תי' .(תיק"ז ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌



   

(" לנ מג רת" ספר  ה בא בחינתוכ דה ההר ספר  את  מיהמס ל  יד ע  להוי  . ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
חדא" הרי"(זה"ק)"ניתא  לטי  ל  עליו ל י גה  אל" בחינת  היריה (יר  ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ד ) עלד, לטי וה "ריה לטי  "ל  יראל, לל  ה לת  ועמד  ל י עליה – ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
בב"א. האלה אה מד ,ת א ממתקי ְְְְִִַַַַָָָָהבר ת 

 ."יה מ ל ל הע את  לפטר  אני  "יכל  הר "י מאמר היטב מתאר  זה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפי 
ע ר ני י להק כ להר ת ,לליה לראי היבת  לראי ב ה  נ   ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
נדע בר מ ,כ ע ימיס בו אי  מחה, הזה"ק  ללד  סדר  ל התחלת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָת
צליח די קד ה  בר  כל  וכ ד ע  . ע  ללי ו ייב ת הר ה  ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהציאת

לת א  אתער תא ד ק  ע"ז:)צרי   ל רת  זה"ק עיי) אמר הא יר ת העלת וכל  . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
– ק רא הא א ר את לל  מבי אינ מי  ה זה "ק  והריאה הלימד  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמעלת 

להבי  צרי אינ הר פא , אל להה הגמל זה"ק  ה מד   להתר א , די  רפאה   ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לקראת עתה ובפרט עלתיו ", מי "בנה ועצ דל  ח הלימ ד עצ מבי אינְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

שבת בגמרא  נאמר  זה  שעל התורה פ"ח .)גקבלת   חסדא(ד דרב עליה גלילאה ההוא  דרש :
בירחא תליתאי ביו תליתאי ידי על  תליתאי  לע תליתאי   אוריא דיהב  רחמנא  ברי
הוא, חד  וישראל  אורייתא  קוב"ה חיבור ידי  על משולשת לקדושה שזכינו ועתה תליתאי,
הקדושה לשכינה זה  ידי  על  להתחבר  שאפשר ובאחדות  בשמחה הקדוש הזוהר בלימוד
ומשפיע ,ומחבלי ומזיקי בישי מרעי כל אותנו הסובבי ומכל  מעליו  שפוטר בוודאי

הערות 
, תליתאי אוריין דיהב  רחמנא בריך חסדא  דרב  עליה גלילאה ההוא דרש  גאון: ניסים  רבנו ופירש 

עבד  בחמישי  דאמר  כרבנן לפרישה  שלישי ביום  פי' תליתאי . ביום  וכתובי '. נביאי' תורה פירש 
לוים  כהנים  תליתאי לעם  ומשה, ומרים  אהרן שלישי שהוא משה  ע"י תליתאי ע "י  פרישה . ליה
בדבר ההגדה והוסיפה התורה ניתנה  ובסיון סיון, אייר ניסן השלישי  בחודש  תליתאי בירח  וישראל,

שנאמר  אמת, נקרית  שהתורה כלומר משולשים , אותותיה  כג )זה תמכור ,(משלי  ואל קנה אמת
לוי , שמעון ראובן שלישי  משבט  ויעקב , יצחק  אברהם  ג' אבות בני וישראל אותיות ג' אמת ומספר
ירחים , ג' ונצפן אותיות, ג' משה אותיות, ג' בו יש  לוי תורה, ניתנה ידו שעל משה נולד לוי ומן

ב)כדכתיב היום (שמות אותו מעשה שכל למדתה הא לוי  ר' אמר אמרו ובזה ירחים , ג' ותצפנהו
ילמדנו במדרש יש  עוד זה וכגון משולש, יתרו )היה פרשה  אמר(תנחומא  שלישים , לך כתבתי הלא

תורה משולש  היה  והכל גימל, בית אלף  משולשות שאותיותיה  תורה הן נחמיה בן יהושע ר '
ערב משולשת  תפלה ואגדות, הלכות תלמוד משולשת, משנה וכתובים , נביאים  תורה משולשת,
ומשה וישראלים , לוים  כהנים  משולשים  ישראל קדוש , קדוש קדוש  משולשת וצהרים , ובוקר 
שלשה, אבות  ויעקב  יצחק  אברהם  מזרע משולשין, שאותיותיו לוי משבט  משולשים  אותיותיו

שנאמר  נתקדשו ימים  לשלשה משולשים , שאותיותיו בסיני  סיון, אייר ניסן משלש (שמותבחודש 

השלישי .יט) ליום  נכונים  והיו
שנברא קודם  דורות וארבעה  ושבעים  מאות תשע לפניך שגנוזה חמדה עולם  של רבונו לפניו אמרו

לרבנן להו נפקא מילתא הא פכ"ח )העולם . דכתיב (ב "ר קרא קה )מהאי  דבר(תהלים בריתו לעולם  זכר 
י ' פרטן וזה דור , כ"ו התורה נתינת ועד הראשון אדם  יצירת מן שמצאו שלפי דור , לאלף  צוה
לוי יעקב יצחק  אברהם  דורות, ו' משה עד ומאברהם  אברהם , עד מנח  וי' נח , עד מאדם  דורות 
גנוזה היתה התורה כי  ידעו דורות כ"ו שלמו וכבר התורה, ניתנה ידו ועל משה, עד עמרם  קהת
התורה ניתנה דור אלף השלמת שהן דורות כ"ו העולם  מימות עליה שעברו וכיון דורות, תתקע "ד

דור . לאלף  צוה דבר שיתקיים  כדי

  

ועל ,וטהרת טהורי מי עליכ וזרקתי כנאמר  עליונה וטהרה  ורחמי קדושה ְַשפע 
ע"ה אבינ יעקב – יע מה ליעקב היא צרה עת י קר ב, מהרה נ אל  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹידי
תמ היא – ה רה  יד דע "י – סד ימטר ה בעיו ,נפ בעי ל  אב ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָנקרא 
, נפ בעי ל  אב נקרא  בזה ס"ד , נגד  – זה"ק  בפרט ע "ה, אבינ יעקב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל
"קו "עי יו"ד  כזה: א ת ת מי  יעק ב ד ע  וע ד  – ל הע את  בעי מ ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻנ צל 
את ללמוד האלוקי  השפע  הצינור נפתח  – תש"ע  משנת  – 770 ימטרה בי "ת , ְִִַָוי"ו
יד סג ת  מח  מ ה  שכינה, גילוי בבחינת והוא  הקודש  בלשו הקדוש ְִִִֶַַָֹֻהזוהר 

.למיע עת  יע  קדושות בשלש המחובר  ה בר !הד ידנ !זכרא "הלא  – ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הסק  נ ויתקיי אני, ר יאמר  והחל א ה", יראל  בטי   רא עיני אה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹקט

אחי ה "  ע ה' אני  עצ לג י והעיר   לאל יהיה טכב)"ה ס, בב"א.(יעיה  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ





   

(" לנ מג רת" ספר  ה בא בחינתוכ דה ההר ספר  את  מיהמס ל  יד ע  להוי  . ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
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ע ר ני י להק כ להר ת ,לליה לראי היבת  לראי ב ה  נ   ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעל
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הוא, חד  וישראל  אורייתא  קוב"ה חיבור ידי  על משולשת לקדושה שזכינו ועתה תליתאי,
הקדושה לשכינה זה  ידי  על  להתחבר  שאפשר ובאחדות  בשמחה הקדוש הזוהר בלימוד
ומשפיע ,ומחבלי ומזיקי בישי מרעי כל אותנו הסובבי ומכל  מעליו  שפוטר בוודאי
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עבד  בחמישי  דאמר  כרבנן לפרישה  שלישי ביום  פי' תליתאי . ביום  וכתובי '. נביאי' תורה פירש 
לוים  כהנים  תליתאי לעם  ומשה, ומרים  אהרן שלישי שהוא משה  ע"י תליתאי ע "י  פרישה . ליה
בדבר ההגדה והוסיפה התורה ניתנה  ובסיון סיון, אייר ניסן השלישי  בחודש  תליתאי בירח  וישראל,

שנאמר  אמת, נקרית  שהתורה כלומר משולשים , אותותיה  כג )זה תמכור ,(משלי  ואל קנה אמת
לוי , שמעון ראובן שלישי  משבט  ויעקב , יצחק  אברהם  ג' אבות בני וישראל אותיות ג' אמת ומספר
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ערב משולשת  תפלה ואגדות, הלכות תלמוד משולשת, משנה וכתובים , נביאים  תורה משולשת,
ומשה וישראלים , לוים  כהנים  משולשים  ישראל קדוש , קדוש קדוש  משולשת וצהרים , ובוקר 
שלשה, אבות  ויעקב  יצחק  אברהם  מזרע משולשין, שאותיותיו לוי משבט  משולשים  אותיותיו

שנאמר  נתקדשו ימים  לשלשה משולשים , שאותיותיו בסיני  סיון, אייר ניסן משלש (שמותבחודש 

השלישי .יט) ליום  נכונים  והיו
שנברא קודם  דורות וארבעה  ושבעים  מאות תשע לפניך שגנוזה חמדה עולם  של רבונו לפניו אמרו

לרבנן להו נפקא מילתא הא פכ"ח )העולם . דכתיב (ב "ר קרא קה )מהאי  דבר(תהלים בריתו לעולם  זכר 
י ' פרטן וזה דור , כ"ו התורה נתינת ועד הראשון אדם  יצירת מן שמצאו שלפי דור , לאלף  צוה
לוי יעקב יצחק  אברהם  דורות, ו' משה עד ומאברהם  אברהם , עד מנח  וי' נח , עד מאדם  דורות 
גנוזה היתה התורה כי  ידעו דורות כ"ו שלמו וכבר התורה, ניתנה ידו ועל משה, עד עמרם  קהת
התורה ניתנה דור אלף השלמת שהן דורות כ"ו העולם  מימות עליה שעברו וכיון דורות, תתקע "ד

דור . לאלף  צוה דבר שיתקיים  כדי

  

ועל ,וטהרת טהורי מי עליכ וזרקתי כנאמר  עליונה וטהרה  ורחמי קדושה ְַשפע 
ע"ה אבינ יעקב – יע מה ליעקב היא צרה עת י קר ב, מהרה נ אל  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹידי
תמ היא – ה רה  יד דע "י – סד ימטר ה בעיו ,נפ בעי ל  אב ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָנקרא 
, נפ בעי ל  אב נקרא  בזה ס"ד , נגד  – זה"ק  בפרט ע "ה, אבינ יעקב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל
"קו "עי יו"ד  כזה: א ת ת מי  יעק ב ד ע  וע ד  – ל הע את  בעי מ ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻנ צל 
את ללמוד האלוקי  השפע  הצינור נפתח  – תש"ע  משנת  – 770 ימטרה בי "ת , ְִִַָוי"ו
יד סג ת  מח  מ ה  שכינה, גילוי בבחינת והוא  הקודש  בלשו הקדוש ְִִִֶַַָֹֻהזוהר 

.למיע עת  יע  קדושות בשלש המחובר  ה בר !הד ידנ !זכרא "הלא  – ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הסק  נ ויתקיי אני, ר יאמר  והחל א ה", יראל  בטי   רא עיני אה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹקט

אחי ה "  ע ה' אני  עצ לג י והעיר   לאל יהיה טכב)"ה ס, בב"א.(יעיה  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ





   

הקדמה 
ידי  על  באה היא  השמחה כי  ,עליו ממקור  ומגיע  מאוד גדול דבר  הוא השמחה עני

לוי  הקדושת  שהקשה   כ כדי  עד ממעל, אלוקי באור  הנשמה יצחקהארת  לוי רבי
הפסוק ,מברדיטשוב  על  ט')זי "ע  ה' מהיכ (אסתר  לב", וטב מח  הה א  המ ְֵֵֵֵַַַַָָָ"וצא 

שאכל ידי דעל  ותיר הקדושה, מכוח רק  זה שמחה והרי  זה? לרשע  שמחה לו  באה
אסת הצדקת  של  שמחה,מסעודתה לו  באה  זה מכוח  צדקת, של שיריי ע "ה המלכה  ר

אינה הרשעי שמחת באמת  כי  ,כלו לו נשאר  ולא  זה, את איבד  רשעותו ברוב ורק 
שמחה אי חז"ל  שאמרו כמו ואחדות  בשלימות היא  השמחה  כי ושטות , הוללות  אלא 
ישראל היא השלימות  עיקר  וכל השלימות, שמחת משו וזה הספיקות, כהתרת
כי  שמח , זה  וחדי  אחד, זה חד ארמית  בלשו] הוא , חד  הוא  ברי וקודשא  ואורייתא
הרשעי כ שאי מה  אמיתית שמחה באה העליו במקור ,מתאחדי כאשר באמת

בנביא  שנאמר  כמו נגרש, כא)כיכ נז, י כל(ישעיה  לא  הקט י נגר  עי והר"ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
במשלי  נאמר  וכ  "עילר אלהי אמר   ל אי וטיט, רפ מימיו   גרא)ו (יח , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

כלל אצלה שיי ולא שלוה ולא  שלימות  לה אי וממילא נפרד",  יב ְְְֲִֵַַָָ"לתאוה
השואבה בית  שמחת  גדולה שמחה  היתה הסוכות  בחג  המקדש בית  ובזמ שמחה],
מעגל וזהו ,[מש נבואתו קיבל  הנביא  שיונה [כידוע  הקודש רוח   שואבי היו שמש

שנאמר כמו השמחה  באה התורה  לימוד ידי  על כי ט)נפלא  יט,  תהלי)רי י ה' ְִִֵָ"די 
שנאמר כמו ונבואה הקודש רוח  עליונה  להארה זוכה שמח , שאד ידי  ועל  לב", ְְֵֵַמחי 

ט"ו) ג' פרק ב' ה '".(מלכי יד  עליו  והי  המנ  נ והיה  מנ לי קח ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ"וע ה

וישב פרשת קפ:)ובזוהר  ד) אחד ,צדדי כה להסל י א הקודש: בלשו :ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
 אי א מחה .   מק אא  עצב, מק רה  ה כינה  אי ראינ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָה ה 

  מק  תא רה כינה  אי אמר מחה ,  מ ג ), ב והיה(מלכי  מנ לי  קח ועה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
?לנ ימ עצב.  מק רה לא כינה ואי הרי ה '. יד עליו והי המנ  נְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
המחה  ל אה  יו כינה. מ הסקה   סי על עצב היה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעקב,

עכ"ל. ,אביה יעקב ר ח  ו חי מ ד , סי רת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹעל 

מראה זה שמח  האד כאשר ולכ ,האד של  הנשמה פנימיות  ממקור באה השמחה
הפסוק על על  חז"ל  מאמר  ידוע  ,העניי ע ועמוק  פנימי  ג )חיבור מא, הק ימני (איוב ד "מי ְִִִִַ

הערות 
במדבר סופר כט)חתם  נתנו (יח, ומידך הכל ממך פי' ה' תרומת את תרימו מתנותיכם  מכל וז"ל: ,

זכות מבלי חנם  מתנת לכם  נותן שאני מתנותיכם  מכל כי ותבינו תדעו לכן ואשלם  הקדימני מי לך
אלא עוד ולא הכל, לו כי  הוא תרומתכם  לא כי ה' תרומת מרימים  אתם  מתנות ואלו לכם , שיקדם 
והמשובח הנאות פי  לה' חלב להרים  צוה כי  בשידוע ממנו, מקדשו את חלבו את  בהרימכם  אפילו
את בהרימכם  הוא חסד רב מ "מ  ממנו שהכל אעפ"י היינו עליונה מקדושה  עליו ממשיך ועי"ז
ללוים  ואמרת מקדשו. את גבוה ממקום  ממנו עליכם  תמשיכו ממנו מקדשו תרימו עי"ז חלבו
והארץ ברכה לאחר הארץ  לה' ברכה  קודם  חז "ל דאמרו ע"ד ללוים  ונחשב  חלבו את בהרימכם 
כלו  אלא הארץ לה' ולא ללוים  הוא כאלו ללוים  נחשב  יהי ' חלבו שתרימו אחר הנה לב"א נתן

  

ה' חסד  לולי כי ,בדי שכרו לבקש  יכול  אד שאי הא ", לי מיה ל  חת  ֲִִֵַַַַַַָָוא
לשי יכול  כ ואחר  בית, לאד נות קוד הקב"ה כגו מצוות , לקיי יכול לא  עליו
,הדר זה על וכ מילה, ברית מצות  מקיי כ ואחר  זכר ב לו נות קוד וכ מזוזה ,
הנשמה וירידת האד בריאת  עני שכל  חז"ל דברי  את  שהביא הרמח "ל דברי וכידוע 
השכינה מזיו ומתענגת  הנשמות בעול נמצאת היתה קוד כי מפני  היא  העול לזה
כדי  לעול ירדה ולזה  בושה ], של לח] דכיסופא  נהמא שהוא  חסד לח בבחינת א
עול הבא בעול מושל שכר  האד יקבל  ואז במלחמה, ולנצח ומצוות תורה לסגל 

,הצדיקי גדולי ושואלי הנשמה, תתבייש ולא זי"ע],הנשמות עטיה עזרא רבי  הגאו רבי   בש)

כמו , לאד לשל חייב לא וממילא המצווה , וחפצי  כלי לו  ית יתבר שהש לולי  מצוות  לקיי באפשרות  אי א

לזה הנשמה ירידת  הואיל ומה חסד , בתורת לו  נית שהכל דכסופא נהמא נשאר  כ  א ,ואשל הקדמני מי שנאמר 

(ע"כ) נשמתו, ומפנימיות מחלקו, באמת שזה  בשמחה המצוות עשיית  הוא האד של דהחלק ותרצו, , נמצאהעול .
דכסופא, מנהמא  להינצל כדי הוא  ומצוות  תורה בקיימו  העול בזה האד מטרת  שכל 
ידי  על  ביותר  הפנימי הנפש מהחלק  ומצוות  התורה את  מקיי כאשר רק  יתכ וזה

התוכחה בפרשת הקדושה התורה שאמרה  מה מוב ועתה מז)השמחה , כח, חת(דברי"ַַ
ל ", מרב לבב בטב מחה  אלקי ה' את  עבד לא היאא ר העבודה  עיקר  כי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

מ"ז,בשמחה  סימ באו "ח הב "ח מדברי נראה   ב)וכ רב(אות  אמר  יהודה רב דאמר  ומ"ש 
אפילו תורה לומדי על מקפיד  שהקב "ה  רב אמר  יהודא מרב  ראיה מביא  רבינו וכו'.
יצא למה  טובא לתמוה  ואיכא תחלה. בתורה  לבר זהירי אינ א טובא  בה   עוסקי
לכאורה שהוא  תחלה בתורה  ברכו שלא  על  כזה ור גדול  בעונש להעניש מלפניו כזאת

קלה שתתעצ עבירה כדי  בתורה  עוסקי שנהיה היתה   מעול יתבר דכונתו ונראה
אמת תורת  הקב"ה נת ולכ התורה  מוצא מקור  וקדושת  ורוחניות  בעצמות נשמתינו
 איברי ברמ"ח וגופינו נשמתינו שתתדבק כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה  לישראל

שבתורה  תעשה  לא ושס "ה  עשה  מצוות  ברמ "ח גידי בתורהושס"ה  עוסקי היו  וא
בקרב ממש השכינה שהיתה   יתבר לשכינתו  והיכל  מרכבה המה היו הזאת  הכוונה  על
מאירה היתה כולה והאר דירתה קובעת  השכינה היתה ממש ובקרב המה ה' היכל כי
אחד המשכ והיה מטה של  פמליא  ע מעלה של לפמליא  קישור  יהיה ובזה מכבודו
להנאת הגשמיי הדברי לצור א כי בתורה עסקו שלא  זה חוק  שעברו עתה אבל
להתעצ נתכוונו  ולא חכמת להראות  להתגאות ג ומת משא  לצור הדיני לידע 
נשמת שתעלה כדי  באר למטה השכינה  ולהמשי התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק
ועלתה  האר מ השכינה שנסתלקה  פירוד  עשו בזה הנה מיתת אחרי גדולה למדרגה
והוא ואבידתה חורבנה גור היה וזה  קדושה בלי  בגשמיותה נשארה  והאר למעלה לה
תורתי  את עזב על  ה ' ויאמר  וגומר   האר אבדה מה על  וגומר החכ האיש מי  אמרו
 למדי יהיו  שלא במתנה נתתי  אשר  אמת  תורת  תורתי ואמר וגומר  לפניה נתתי אשר 
 כשלח לפניה נתתי  אשר  וזהו  ופירושיה הדברי כל  טע לה פירשתי  וג ושוכחי

הערות 

ויקב גורן סתם  כי לבעלים  טובה החזקת בהם  שיש  יקב וכתרומת גורן כתרומת ומסיים  לכם . נתון
ע הם  ויכול בשדה  הבית פני  ראה שלא נמצא ע"ש. ואעפ"י ד"ה ע "א נ"ו בע "ז תוס' כמ "ש  ומדים 

עכ"ל. בעמלו, שכר  לו יש  הרי חיוב לה גורם  ואפ"ה שלה במוץ  להכניס לפוטרו



   

הקדמה 
ידי  על  באה היא  השמחה כי  ,עליו ממקור  ומגיע  מאוד גדול דבר  הוא השמחה עני

לוי  הקדושת  שהקשה   כ כדי  עד ממעל, אלוקי באור  הנשמה יצחקהארת  לוי רבי
הפסוק ,מברדיטשוב  על  ט')זי "ע  ה' מהיכ (אסתר  לב", וטב מח  הה א  המ ְֵֵֵֵַַַַָָָ"וצא 

שאכל ידי דעל  ותיר הקדושה, מכוח רק  זה שמחה והרי  זה? לרשע  שמחה לו  באה
אסת הצדקת  של  שמחה,מסעודתה לו  באה  זה מכוח  צדקת, של שיריי ע "ה המלכה  ר

אינה הרשעי שמחת באמת  כי  ,כלו לו נשאר  ולא  זה, את איבד  רשעותו ברוב ורק 
שמחה אי חז"ל  שאמרו כמו ואחדות  בשלימות היא  השמחה  כי ושטות , הוללות  אלא 
ישראל היא השלימות  עיקר  וכל השלימות, שמחת משו וזה הספיקות, כהתרת
כי  שמח , זה  וחדי  אחד, זה חד ארמית  בלשו] הוא , חד  הוא  ברי וקודשא  ואורייתא
הרשעי כ שאי מה  אמיתית שמחה באה העליו במקור ,מתאחדי כאשר באמת

בנביא  שנאמר  כמו נגרש, כא)כיכ נז, י כל(ישעיה  לא  הקט י נגר  עי והר"ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
במשלי  נאמר  וכ  "עילר אלהי אמר   ל אי וטיט, רפ מימיו   גרא)ו (יח , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

כלל אצלה שיי ולא שלוה ולא  שלימות  לה אי וממילא נפרד",  יב ְְְֲִֵַַָָ"לתאוה
השואבה בית  שמחת  גדולה שמחה  היתה הסוכות  בחג  המקדש בית  ובזמ שמחה],
מעגל וזהו ,[מש נבואתו קיבל  הנביא  שיונה [כידוע  הקודש רוח   שואבי היו שמש

שנאמר כמו השמחה  באה התורה  לימוד ידי  על כי ט)נפלא  יט,  תהלי)רי י ה' ְִִֵָ"די 
שנאמר כמו ונבואה הקודש רוח  עליונה  להארה זוכה שמח , שאד ידי  ועל  לב", ְְֵֵַמחי 

ט"ו) ג' פרק ב' ה '".(מלכי יד  עליו  והי  המנ  נ והיה  מנ לי קח ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ"וע ה

וישב פרשת קפ:)ובזוהר  ד) אחד ,צדדי כה להסל י א הקודש: בלשו :ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
 אי א מחה .   מק אא  עצב, מק רה  ה כינה  אי ראינ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָה ה 

  מק  תא רה כינה  אי אמר מחה ,  מ ג ), ב והיה(מלכי  מנ לי  קח ועה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
?לנ ימ עצב.  מק רה לא כינה ואי הרי ה '. יד עליו והי המנ  נְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
המחה  ל אה  יו כינה. מ הסקה   סי על עצב היה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעקב,

עכ"ל. ,אביה יעקב ר ח  ו חי מ ד , סי רת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹעל 

מראה זה שמח  האד כאשר ולכ ,האד של  הנשמה פנימיות  ממקור באה השמחה
הפסוק על על  חז"ל  מאמר  ידוע  ,העניי ע ועמוק  פנימי  ג )חיבור מא, הק ימני (איוב ד "מי ְִִִִַ

הערות 
במדבר סופר כט)חתם  נתנו (יח, ומידך הכל ממך פי' ה' תרומת את תרימו מתנותיכם  מכל וז"ל: ,

זכות מבלי חנם  מתנת לכם  נותן שאני מתנותיכם  מכל כי ותבינו תדעו לכן ואשלם  הקדימני מי לך
אלא עוד ולא הכל, לו כי  הוא תרומתכם  לא כי ה' תרומת מרימים  אתם  מתנות ואלו לכם , שיקדם 
והמשובח הנאות פי  לה' חלב להרים  צוה כי  בשידוע ממנו, מקדשו את חלבו את  בהרימכם  אפילו
את בהרימכם  הוא חסד רב מ "מ  ממנו שהכל אעפ"י היינו עליונה מקדושה  עליו ממשיך ועי"ז
ללוים  ואמרת מקדשו. את גבוה ממקום  ממנו עליכם  תמשיכו ממנו מקדשו תרימו עי"ז חלבו
והארץ ברכה לאחר הארץ  לה' ברכה  קודם  חז "ל דאמרו ע"ד ללוים  ונחשב  חלבו את בהרימכם 
כלו  אלא הארץ לה' ולא ללוים  הוא כאלו ללוים  נחשב  יהי ' חלבו שתרימו אחר הנה לב"א נתן

  

ה' חסד  לולי כי ,בדי שכרו לבקש  יכול  אד שאי הא ", לי מיה ל  חת  ֲִִֵַַַַַַָָוא
לשי יכול  כ ואחר  בית, לאד נות קוד הקב"ה כגו מצוות , לקיי יכול לא  עליו
,הדר זה על וכ מילה, ברית מצות  מקיי כ ואחר  זכר ב לו נות קוד וכ מזוזה ,
הנשמה וירידת האד בריאת  עני שכל  חז"ל דברי  את  שהביא הרמח "ל דברי וכידוע 
השכינה מזיו ומתענגת  הנשמות בעול נמצאת היתה קוד כי מפני  היא  העול לזה
כדי  לעול ירדה ולזה  בושה ], של לח] דכיסופא  נהמא שהוא  חסד לח בבחינת א
עול הבא בעול מושל שכר  האד יקבל  ואז במלחמה, ולנצח ומצוות תורה לסגל 

,הצדיקי גדולי ושואלי הנשמה, תתבייש ולא זי"ע],הנשמות עטיה עזרא רבי  הגאו רבי   בש)

כמו , לאד לשל חייב לא וממילא המצווה , וחפצי  כלי לו  ית יתבר שהש לולי  מצוות  לקיי באפשרות  אי א

לזה הנשמה ירידת  הואיל ומה חסד , בתורת לו  נית שהכל דכסופא נהמא נשאר  כ  א ,ואשל הקדמני מי שנאמר 

(ע"כ) נשמתו, ומפנימיות מחלקו, באמת שזה  בשמחה המצוות עשיית  הוא האד של דהחלק ותרצו, , נמצאהעול .
דכסופא, מנהמא  להינצל כדי הוא  ומצוות  תורה בקיימו  העול בזה האד מטרת  שכל 
ידי  על  ביותר  הפנימי הנפש מהחלק  ומצוות  התורה את  מקיי כאשר רק  יתכ וזה

התוכחה בפרשת הקדושה התורה שאמרה  מה מוב ועתה מז)השמחה , כח, חת(דברי"ַַ
ל ", מרב לבב בטב מחה  אלקי ה' את  עבד לא היאא ר העבודה  עיקר  כי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

מ"ז,בשמחה  סימ באו "ח הב "ח מדברי נראה   ב)וכ רב(אות  אמר  יהודה רב דאמר  ומ"ש 
אפילו תורה לומדי על מקפיד  שהקב "ה  רב אמר  יהודא מרב  ראיה מביא  רבינו וכו'.
יצא למה  טובא לתמוה  ואיכא תחלה. בתורה  לבר זהירי אינ א טובא  בה   עוסקי
לכאורה שהוא  תחלה בתורה  ברכו שלא  על  כזה ור גדול  בעונש להעניש מלפניו כזאת

קלה שתתעצ עבירה כדי  בתורה  עוסקי שנהיה היתה   מעול יתבר דכונתו ונראה
אמת תורת  הקב"ה נת ולכ התורה  מוצא מקור  וקדושת  ורוחניות  בעצמות נשמתינו
 איברי ברמ"ח וגופינו נשמתינו שתתדבק כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה  לישראל

שבתורה  תעשה  לא ושס "ה  עשה  מצוות  ברמ "ח גידי בתורהושס"ה  עוסקי היו  וא
בקרב ממש השכינה שהיתה   יתבר לשכינתו  והיכל  מרכבה המה היו הזאת  הכוונה  על
מאירה היתה כולה והאר דירתה קובעת  השכינה היתה ממש ובקרב המה ה' היכל כי
אחד המשכ והיה מטה של  פמליא  ע מעלה של לפמליא  קישור  יהיה ובזה מכבודו
להנאת הגשמיי הדברי לצור א כי בתורה עסקו שלא  זה חוק  שעברו עתה אבל
להתעצ נתכוונו  ולא חכמת להראות  להתגאות ג ומת משא  לצור הדיני לידע 
נשמת שתעלה כדי  באר למטה השכינה  ולהמשי התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק
ועלתה  האר מ השכינה שנסתלקה  פירוד  עשו בזה הנה מיתת אחרי גדולה למדרגה
והוא ואבידתה חורבנה גור היה וזה  קדושה בלי  בגשמיותה נשארה  והאר למעלה לה
תורתי  את עזב על  ה ' ויאמר  וגומר   האר אבדה מה על  וגומר החכ האיש מי  אמרו
 למדי יהיו  שלא במתנה נתתי  אשר  אמת  תורת  תורתי ואמר וגומר  לפניה נתתי אשר 
 כשלח לפניה נתתי  אשר  וזהו  ופירושיה הדברי כל  טע לה פירשתי  וג ושוכחי

הערות 

ויקב גורן סתם  כי לבעלים  טובה החזקת בהם  שיש  יקב וכתרומת גורן כתרומת ומסיים  לכם . נתון
ע הם  ויכול בשדה  הבית פני  ראה שלא נמצא ע"ש. ואעפ"י ד"ה ע "א נ"ו בע "ז תוס' כמ "ש  ומדים 

עכ"ל. בעמלו, שכר  לו יש  הרי חיוב לה גורם  ואפ"ה שלה במוץ  להכניס לפוטרו
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תורת תורתי  קדושת בעצ שיתקשרו וכוונתי לפניה תשי אשר  המשפטי ואלה
תחלת פירוש  בה הלכו ולא תורתי  את  עזבו  והמה בקרב שורה תהא והשכינה אמת 
קדושת בעצמות הנשמה  שתתדבק  כדי  למדרגה ממדרגה התורה ברוחניות  ההליכה
ולבר התורה  בעסק  לפתוח  שבאו בשעה לשמה בה הלכו לא  דהיינו בה  הלכו לא התורה
בקדושתה דבקי שיהיו  כדי ישראל לעמו התורה  נתינת על לו ולהודות  יתבר לפניו
 ונת סיני  הר  לפני קרבנו אשר  על  בנו  בחר  אשר בברכת  המכוו והוא יתבר ובשכינתו 
נשמתינו שתתדבק כדי  יו בכל  בה משתעשע שהיה  חמדתו כלי  הקדושה  תורתו לנו
בדברי  לעסוק  בה הלכו לא בקרבנו  השכינה ולהוריד ורוחניותה התורה קדושת  בעצמות 
נצתה האר אבדה ואז התחתוני מ השכינה שנסתלקה נענשו בזה כי לשמה תורה
כי  השכינה קדושת ש עובר מבלי חומרית  ונשארה נחרבה כלומר  עובר  מבלי כמדבר

אלפס רב גירסת  היא וכ למעלה לה ועלתה האר  מ לגמרי השכינה (ברכותנסתלקה

ע"ב) עכ"ל.ה ,בסדורי להגיה  ראוי  וכזה לשמה  תורת ולומדי 

למע התורה נתינת עיקר  כל  כמוכי  וזה  התורה,  נות הקב"ה  ע הנשמה חיבור 
עצומה פנימית לשמחה ומביא זוכה וקוב"ה אורייתא ישראל האיחוד ידי  שעל  שאמרנו 
בהשגת שלימה השמחה תהיה לבוא שלעתיד בזוה "ק שאמרו  מה וזה ואמיתית.

בשלימות , בעי עי הקדושה השכינה את  יראו כול אז כי  שאנוהאלוקות , כמו
דברי  בנו שיתקיי ונצפה ,"רחמי לצ ב עינינ "ותחזינה יו בכל ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמתפללי

וירא פרשת  קיח:)הזוה"ק : ב(ד ת הא ,  ראה א  יהדה, רי  אמר הקודש: בלשו :ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
(ש) זמ  ת א יה דה , ר י ואמר .עמ מה פית  מה אחריו וכת ב ,רהטי אסר  ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמל

אמר בר תיו, ולמח למ ע ל ח  הא ר דה קד )עתיד   ה'(תהלי ימח  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ת ב עכ ו ,   אי מה ל ע ח ק  יהיה ואזי קכו)מע יו .  ק(שח ילא  אז ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ל מר אד ני עתידי אזי ,אלהי לי ע ה צחק רה ואמר  תב זה .'וג ינְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ר תיו, ע הא  ר  דה מח   ה אמר, אא  ר י חק. עת הא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָירה,
בי לא לייר אריה יקיוה ,ל הע ברא מ ת מ מחה היתה  ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא

ת ב ,לעפר ד )עד התר(ישעיה  .ל יאמר  קד לי יר והתר  צ האר  והיה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
וקא. לי ביר צְְִִִַַָָ

ת ב ,אלהי לי  ע ה צחק  רה ו אמר  אחר  סו)בר  וגיל(ישעיה  ל יר את   מח ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ
מחה היתה לא  יה דה , ר י אמר  עליה . ליתאה ל מ א י אהביה ל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹב
יקיה ע למח עתיד  מחה ת א ל הע ברא מ ה א   ר דה ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפני

וא מר , אצ ע  מראה אחד וכל  לבא, כה)לעתיד זה(ש יענ וי ל  ינ ק זה  אלהינ הה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
וכת ב , עת י ונמחה נגילה  ל  ינק יב)ה ' זאת(ש מדעת  ע ה גא ת  י  ה'  רז ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

.האר ְֶָָָכל

אמר  לה דוד הה הבר  את  ר מי  ראינ לא אמר, חני קד )רי  תהלי) ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נ אאסיר  ,אד ל רעה  ע ה הא   ר ד ה  אי אמ .' וג  הלי י ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

,'וג  יגוע ח ר ס הלי  ני סיר  תב מאליו , לה הא   מ יח   אינְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
 (ש)ואחר ואחר ,' וג  ראי  ח ר ה'(ש)ח  י מח ללע ה' כב ד יהי ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ

  

תב ,ל ע החק ואזי  קכו)מע יו . ש)זה רה.  ננ ל  ינ ח ק  י לא  אז ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
. עת י ל מח  ,אלהי לי ע ה צחק רה ואמר ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹתב 

בפרט הקדושה, והתורה יתבר ה ' ע בהתחברות  לשמוח הצדיקי שהתגעגעו  כמו
הבאבא אביחצירא ישראל  רבי הצדיק  "המלוב קדישא הסבא שחיבר בפיוט  שרואי

זי"ע . סאלי
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תורת תורתי  קדושת בעצ שיתקשרו וכוונתי לפניה תשי אשר  המשפטי ואלה
תחלת פירוש  בה הלכו ולא תורתי  את  עזבו  והמה בקרב שורה תהא והשכינה אמת 
קדושת בעצמות הנשמה  שתתדבק  כדי  למדרגה ממדרגה התורה ברוחניות  ההליכה
ולבר התורה  בעסק  לפתוח  שבאו בשעה לשמה בה הלכו לא  דהיינו בה  הלכו לא התורה
בקדושתה דבקי שיהיו  כדי ישראל לעמו התורה  נתינת על לו ולהודות  יתבר לפניו
 ונת סיני  הר  לפני קרבנו אשר  על  בנו  בחר  אשר בברכת  המכוו והוא יתבר ובשכינתו 
נשמתינו שתתדבק כדי  יו בכל  בה משתעשע שהיה  חמדתו כלי  הקדושה  תורתו לנו
בדברי  לעסוק  בה הלכו לא בקרבנו  השכינה ולהוריד ורוחניותה התורה קדושת  בעצמות 
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 (ש)ואחר ואחר ,' וג  ראי  ח ר ה'(ש)ח  י מח ללע ה' כב ד יהי ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ

  

תב ,ל ע החק ואזי  קכו)מע יו . ש)זה רה.  ננ ל  ינ ח ק  י לא  אז ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
. עת י ל מח  ,אלהי לי ע ה צחק רה ואמר ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹתב 

בפרט הקדושה, והתורה יתבר ה ' ע בהתחברות  לשמוח הצדיקי שהתגעגעו  כמו
הבאבא אביחצירא ישראל  רבי הצדיק  "המלוב קדישא הסבא שחיבר בפיוט  שרואי

זי"ע . סאלי





          

רעיוני" לך "יודו – סאלי הבבא של פיוט

בתחנוני, כן על נרי, את  להאיר  בסיני, קרבתך על יוצרי, מבטן אל רעיוני, לך  יודו 
לעולם. לעד  עד ושני, ימי בכל  בשירי, אפאר

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

נטיעה  נצר עבדיו, ישראל אומה, מכל בחר  כי חסדיו, בזכרי המה, לבי ששון
גדלם. משורש  שלמה, צדק  אבן ידידיו, האבות תמה,

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

טוב  במרעה הצאן, את  נהגת בתחלה, כאשר  הרצון, בעל חי אשאלה, רצונך
קולם. את האזן סלה, ישראל רועה עלצון, כל  והיה ונפלא,

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

לנקם מזין, נא צאה גבהים, לקראת נא  קום והדין, העד האלהים, הוא אתה
נעלם. חי כל מעין שהם, וכסאך שמך ענין, כל להשלים  מהם, נקמתך 

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

יסיך  ולא והעריב . השכם חסדו, תמיד אקוה יריב, יריבי את  לבדו, נפלאות לעשה
במשלם. השירים לכבודו, נשיר ואז  יחריב . טירתו את בעדו,

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

לגנו, עליון כח הנותנת , שהיא  מקדשנו, זבול מול מכוונת, אשר מועדנו, ציון חזה 
ואולם. מקדש  הם חפצנו, כל בם אשר המכוננת . עדן

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

לאמור  זרחה. בתרים בין נסיי, המון לאב הבטחה. גדולה בעניי , לי היתה זאת 
עולם. תאות אל מאויי, כל בך מנוחה. ומצאנה ואיה, מתי

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .

מצפים פלאות. בפלאי ועמלי, צערי גדל תלאות. עמוסי אלה  לעם גלה ימים קץ
תלם. על בניך גדילי, כלילו  אות . לטובה עשה ועוללי, אבות

גאולת את  נפשי, גואל בך  אשמח עולם. אל בך  אשמח בך, אשמח בך, אשמח 
עולם .
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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ועד הע לם מף  ר א עלה  היה בראית, מעה  ה א ר  דה רא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאר
ונגנז העלם ְְִַָָסף 

 בראשית לב .)פרשת אמר(דף :ָ◌ַ◌
ק וּ ד ׁש א  דּ ברא א וֹ ר יצחק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִר בּ י 
סליק  הוה דברא ׁש ית בּ ע וֹ בדא  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עלמא  סייפי עד  עלמא מּס ייפי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְנה וֹ רי ּה 

◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ ניז.

יתה נּ וּ ן דּ לא  בּ גין  את גּ ניז . טעמא  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לא  ועלמין  עלמא . ח יּ יבי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
לצדּ יק יּ א , טמיר  והוּ א בּ גיניהוֹ ן . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתהנּ וּ ן

דּ כתיב, דּ יקא  צז)לצּ דּ יק זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
יתבּ ּס מוּ ן וּ כדין  שׂ מחה  לב וּ לי ׁש רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 
דיהא  יוֹ מא ועד  חד. כּ לּ א  ויהוֹ ן  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָעלמין

וגניז. טמיר ה וּ א  דאתי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא 

להם נ זים מארת ה  ה א, לע לם ה יקים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאריהם

פקודי ר"כ:)פרשת ז כּ אין(דף  :ַ◌ָ◌ִ◌
דּ אתי, לעלמא צ דּ יקיּ יא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִאי נּ וּ ן
עדּ וּ נין כּ מה  לוֹ ן , גּ ניזין נהוֹ רין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ כּמ ה
רב  מה דּ כּת יב  לוֹ ן , טמירין עלמא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
,ט וּ ב רב  מה .לּ יראי צפנּת  אׁש ר  ְטוּ ב◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ גניז אוֹ ר  ה וּ א  דּ א  אוּ קמ וּ ה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהא 
דּ כּת יב , דּ אתי , לעלמא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלצדּ יק יּ יא

א ) כּ י(בראשית האוֹ ר  את אלהים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא 
וּ כתיב צז)טוֹ ב, ל צּ דּ יק (תהלים  זרוּ ע  אוֹ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

.ט וּ ב רב מה  דּ א  ועל שׂ מחה. לב ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי ׁש רי 

 התם וּ כתיב ,טוּ ב רב מה הכא  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב . כּ י  האוֹ ר  את א הים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
בּ רי קוּ דׁש א  דּ אס ּת כּ ל בּ גין צפנּת , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ אינּ וּ ן ואסּת כּ ל נה וֹ רא, בּ הה וּ א  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
וגניז בּ עלמא, למחטי דּ זמינין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַחיּ יב יּ א 

ר  ד ה רא  א ר יצחק, ר י ְִִֶַַַָָָָָָאמר
ר א עלה היה  ברא ית, מע ה  ְְֲִֵֵֶַָָה א 

ונגנז. ל הע  ס ועד  ל הע  ְְְִִַַָָָָמ

מ  יהנ א  די  גנז ? עה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה 
.גלל  יהנ לא והע למת ,ל הע ְְְִִֵֵָָָָָָָֹר עי
וקא , ל יק ,יקיל מ ר ְְִִִַַַַַָָוהא

צז)תב רי (תהלילי ליק זרע א ר  ְְִִֵֶַַַָָֻ
ויהי הע למת מית ואז מחה . ְְְְְְִִִֵַָָָָלב
ה א , ל הע היה ה ועד  אחד . ְְִֶֶֶַַַָָָָָֻכ

וגנז. נסר ְְִָָה א 

ה הא , ל לע יקיה ריה ְִִֵֶֶַַַַַָָָָא
ת א ני ע ה ,לה  זי נ ְְְִִִֶַָָמא רת
רב מה תב , לה ניטמ לְִֶֶַָָָָָהע
,בט רב מה .יראי  צפנ א ר  ב ְְְֲִֵֶֶַַָָָט
יקיל הנ ז א ר   ה רה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהרי

תב הא ,  ל א)לע ו רא(בראשית ְֶַַַָָָָ
וכתב ט ב, י הא ר  את צז)אלהי  תהלי) ְֱִִֶָָֹ

ועל מחה . לב לירי ליק זרע  ְְְְִִִֵֵַַַַָָֻא ר
. ב ט רב מה ְֶַָזה 

ו רא  וכתב ,ב ט רב מה  א ְְְַַַָָָָָתב
, צפנ א ר  טב. י האר את  ְֱֲִִֶֶַָָָֹאלהי
הא ר ד ה הסל  ְִִֵֶַַָָמ
עיהר ת א והסל  האר ת אְְְְְִִֵַָָָָ
ת א את וגנז  ,לע לחטא  עתידיְֲֲִִֶֶַַָָָֹ



  

 
        

ועד הע לם מף  ר א עלה  היה בראית, מעה  ה א ר  דה רא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאר
ונגנז העלם ְְִַָָסף 

 בראשית לב .)פרשת אמר(דף :ָ◌ַ◌
ק וּ ד ׁש א  דּ ברא א וֹ ר יצחק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִר בּ י 
סליק  הוה דברא ׁש ית בּ ע וֹ בדא  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עלמא  סייפי עד  עלמא מּס ייפי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְנה וֹ רי ּה 

◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ ניז.

יתה נּ וּ ן דּ לא  בּ גין  את גּ ניז . טעמא  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לא  ועלמין  עלמא . ח יּ יבי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
לצדּ יק יּ א , טמיר  והוּ א בּ גיניהוֹ ן . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתהנּ וּ ן

דּ כתיב, דּ יקא  צז)לצּ דּ יק זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
יתבּ ּס מוּ ן וּ כדין  שׂ מחה  לב וּ לי ׁש רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 
דיהא  יוֹ מא ועד  חד. כּ לּ א  ויהוֹ ן  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָעלמין

וגניז. טמיר ה וּ א  דאתי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא 

להם נ זים מארת ה  ה א, לע לם ה יקים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאריהם

פקודי ר"כ:)פרשת ז כּ אין(דף  :ַ◌ָ◌ִ◌
דּ אתי, לעלמא צ דּ יקיּ יא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִאי נּ וּ ן
עדּ וּ נין כּ מה  לוֹ ן , גּ ניזין נהוֹ רין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ כּמ ה
רב  מה דּ כּת יב  לוֹ ן , טמירין עלמא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
,ט וּ ב רב  מה .לּ יראי צפנּת  אׁש ר  ְטוּ ב◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ גניז אוֹ ר  ה וּ א  דּ א  אוּ קמ וּ ה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהא 
דּ כּת יב , דּ אתי , לעלמא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלצדּ יק יּ יא

א ) כּ י(בראשית האוֹ ר  את אלהים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא 
וּ כתיב צז)טוֹ ב, ל צּ דּ יק (תהלים  זרוּ ע  אוֹ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

.ט וּ ב רב מה  דּ א  ועל שׂ מחה. לב ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי ׁש רי 

 התם וּ כתיב ,טוּ ב רב מה הכא  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב . כּ י  האוֹ ר  את א הים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
בּ רי קוּ דׁש א  דּ אס ּת כּ ל בּ גין צפנּת , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ אינּ וּ ן ואסּת כּ ל נה וֹ רא, בּ הה וּ א  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
וגניז בּ עלמא, למחטי דּ זמינין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַחיּ יב יּ א 

ר  ד ה רא  א ר יצחק, ר י ְִִֶַַַָָָָָָאמר
ר א עלה היה  ברא ית, מע ה  ְְֲִֵֵֶַָָה א 

ונגנז. ל הע  ס ועד  ל הע  ְְְִִַַָָָָמ

מ  יהנ א  די  גנז ? עה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה 
.גלל  יהנ לא והע למת ,ל הע ְְְִִֵֵָָָָָָָֹר עי
וקא , ל יק ,יקיל מ ר ְְִִִַַַַַָָוהא

צז)תב רי (תהלילי ליק זרע א ר  ְְִִֵֶַַַָָֻ
ויהי הע למת מית ואז מחה . ְְְְְְִִִֵַָָָָלב
ה א , ל הע היה ה ועד  אחד . ְְִֶֶֶַַַָָָָָֻכ

וגנז. נסר ְְִָָה א 

ה הא , ל לע יקיה ריה ְִִֵֶֶַַַַַָָָָא
ת א ני ע ה ,לה  זי נ ְְְִִִֶַָָמא רת
רב מה תב , לה ניטמ לְִֶֶַָָָָָהע
,בט רב מה .יראי  צפנ א ר  ב ְְְֲִֵֶֶַַָָָט
יקיל הנ ז א ר   ה רה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהרי

תב הא ,  ל א)לע ו רא(בראשית ְֶַַַָָָָ
וכתב ט ב, י הא ר  את צז)אלהי  תהלי) ְֱִִֶָָֹ

ועל מחה . לב לירי ליק זרע  ְְְְִִִֵֵַַַַָָֻא ר
. ב ט רב מה ְֶַָזה 

ו רא  וכתב ,ב ט רב מה  א ְְְַַַָָָָָתב
, צפנ א ר  טב. י האר את  ְֱֲִִֶֶַָָָֹאלהי
הא ר ד ה הסל  ְִִֵֶַַָָמ
עיהר ת א והסל  האר ת אְְְְְִִֵַָָָָ
ת א את וגנז  ,לע לחטא  עתידיְֲֲִִֶֶַַָָָֹ



          

צדּ יק יּ יא  בּ יּה  למז כּ י  נה וֹ רא, להה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵליּה 
דּ אּת מר. כּ מה דּ אתי, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא 

ליקים וקא ?תא גנז ְְִִִַַַַָָלמי

 בראשית )חדש רבּ י(פרשת :ַ◌ִ◌
היה , ׁש כּ בר  א וֹ ר א וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְיהוּ דה 
לא  והיה א וֹ ר. ויהי דּ כתיב מ ׁש מע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְּת נן .

ויהי. אלּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכתיב,

בּ אינ וּ ן ה וּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  אסּת כּ ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יתחז וֹ ן דּ לא דּ ריעיא , ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ רין
הוּ א  הדא ליּה . גּ ניז  נה וֹ רא, ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלההוּ א

לח )דכתיב אוֹ רם .(איוב  מר ׁש עים ויּ מנע ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לצדּ יקיא  לצ דּ יקיא. ליה . גּ ניז ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ למאן 

דכתיב, כּ מא צז)דּ וקא , זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ו יּ אמר שׂ מחה. לב וּ לישׂ רי  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 

דכתיב , הוּ א הדא  א וֹ ר, יהי (ישעיהאהים ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּמ זרח .מא ) העיר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִמי 

היסד לי  לעמד יכל אינ העלם וצפה ראה  ה א ר ד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹה

א ) ויהי(בראשית אוֹ ר  יהי א הים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
ּפ תח, חיּ יא ר בּ י  צז)א וֹ ר. זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  שׂ מחה . לב וּ לי ׁש רי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 
יכ וֹ ל  אינ וֹ  ׁש העוֹ לם וצפה, ראה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
היס וֹ ד  ואיזה וּ  היסוֹ ד , בּ ל ּת י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַלעמד
הצּ דּ יק , הוּ א עליו , ע וֹ מד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם

י )ׁש נּ אמר  וזה וּ (משלי  עוֹ לם. יסוֹ ד וצדּ יק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְיס וֹ ד 
אוֹ ר ׁש נּ אמר  א וֹ ר , נקרא  והוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ למ וֹ .
ויּ רא  דּ כתיב, מ ּמ ה  ועוֹ ד , ל צּ דּ יק. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָזרוּ ע 
כּ י כּ אן נאמר ט וֹ ב . כּ י האוֹ ר  את  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים

להלּ ן  ונאמר  ג )טוֹ ב , צדּ יק (ישעיה אמר וּ  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
טוֹ ב . ◌ִכּ י 

הא הבד מא מעלה  זהר  א ר ה א הא לעלם ה מה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלב

לך)חדש לך אחר,(פרשת דּ בר :ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ תיב  מה  ּת נחוּ ם, ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר

ל לע יקיה את  לזת ְִִֶַַַָָָהאר
תאר. מ ְְִֵֶַָָהא ,

. נינ היה בר הא ר א מר, יהדה ְְִִֵֶַָָָָָָר י
כתב , לא  והיה א ר. ויהי  תב ְְְִֶַַָָָָָֹממע 

ויהי. ְִֶַָאא 

ת א הא  ר דה ְְְִֵֶַַָָָכהסל
ת לא יי רא א   עיהר ל ְְְִִֶֶַָָֹה רת

תב  זה .ת א נז טו)האר, לח  (איוב  ֶֶַָָָ
?ת א גנז למי , ר א עימר ְְְִִִֵַַָָָָוינע 

תב מ ,יקיל יא)וקא  צז תהלי) ְְִִֶַַַָָ
מחה. לב לי רי ליק  זרע  ְְְִִִֵֵַַַָָֻא ר

תב  זה א ר, יהי  אלהי (ישעיהואמר ְֱִִֶֶֶַָֹֹ
ב) מזרח.מא העיר  ְִִִִֵָמי

א ר ויהי א ר יהי אלהי (בראשיתו אמר ְְֱִִִֶַַֹֹ
תח,א) ח יא  ר י  צז). זרע(תהלי א ר ִִַַַָָָֻ

ר  ד ה מחה. לב לירי ְְְִִִֵֵַַַָָָל יק
לעמד יכל אינ להע וצפה  ראה ְֲֵֶַָָָָָָָֹה א 
ל הע היס ד ואיזה היסד, ְְְְִִֵֶֶַַָָל י 

אמר היק, הא  עליו? י)ע מד  (משלי ֱִֵֶֶַַַָָ
  הרא יסד וזה .ל ע יסד ְְְְִִֶַָָוציק
והא ,למ ע הא   ר דה ְְֶַָָָָָרא 
וע ד , ליק. זרע  א ר אמר  א ר , ְְֱִִֶֶַַַַָָֻנקרא 

תב א)מה את (בראשית  אלהי ו רא ְֱִִֶֶַַַָֹ
ונאמר טב, י  א נאמר טב. י  ְֱֱִִֶֶַַָָהאר

ג )לה ט ב.(ישעיה  י ציק אמר ְְִִִַַָ

תב מה , נח רי אמר  אחר, ְִֵַַַַַָָָָבר
אכל א ר  רק  ?העני מ ְְְְֲִִֶַַָָָָלמעלה

  

אכלוּ  אׁש ר  רק הענין , מן  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
הדּ ברים  אחר בּ תרי ּה  וּ כתיב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ערים ,
בּ א וֹ ת ּה  אברם . אל ה ' דּ בר היה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהא לּ ה 
מא וֹ ת וֹ  ונזּ וֹ נת  יוֹ ׁש בת ׁש ה נּ ׁש מה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה 
דּ אמר בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת  מעלה, ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָהא וֹ ר
ה בּ א , לע וֹ לם הנּ ׁש מה  לב וּ ׁש  ּת נח וּ ם , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִר בּ י
ה כּ ב וֹ ד  מ כּ ּס א  ׁש לּ מעלה  זוֹ הר  א וֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵהוּ א

ׁש נּ אמר  צז)הוּ א, ל צּ דּ יק (תהלים  זר וּ ע א וֹ ר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וּ כתיב שׂ מחה . לב ס )וּ לישׂ רי והיה (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כ ּס א  ו א  מלא ו א ע וֹ לם. לא וֹ ר  ה' ָל◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אמר ודוד  כז)הכּ ב וֹ ד . א וֹ רי(תהלים  ה' ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אירא . מּמ י  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויׁש עי

, יהוּ דה רבּ י דאמר הא כּ י הא , ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מאוֹ ר ניטלה צדּ יק  ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש מתוֹ 
זכתה  אי  הזּ ה. בּ עוֹ לם  ונכנס ה כּ בוֹ ד, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א 
לּה  ׁש יּ ּת וֹ סף  דין  אינ וֹ  למעלה , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְועוֹ לה 
לי כּ נס  בּ רא ׁש וֹ נה ּק בּ לה  מּמ ה א וֹ ר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ תר
הא וֹ ר, א וֹ ת וֹ  מקבּ לת  וּ מּמ י  ה זּ ה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
אי כּ תוּ ב מקרא  אלמלא יה וּ דה , ר בּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

דּ כתיב לא וֹ מר וֹ , טו)אפ ׁש ר  אל (בראשית ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
וא  אנכי ,ל מגן אנכי אברם  ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת ירא 
מאד . הר בּ ה כר ׁש בּ ׁש ביל  ולּמ ה , ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,

ה א לעלם וציק ציק  ל  רא עטרה  להי ת  ה א ר ד ה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָֹעתיד

ל יׁש  מאד , הרבּ ה  שׂ כר אחר, ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌
ל ׁש היה על  מאד , הרבּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָשׂ כר 
הא וֹ ר, מא וֹ ת וֹ  וּ מתלבּ ׁש ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה .
מ ׁש מוֹ , א' א וֹ ת  נוֹ טל הוּ א   ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהקדוֹ ׁש 
עתיד  דּ תנן, הא  כּ י בּ ראׁש ּה . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונוֹ תנ ּה 
בּ ראׁש  עטרה להיוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
זה  ואיזה וּ , ה בּ א . לעוֹ לם  וצדּ יק  צדּ יק  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וארץ , ׁש מים  בּ רא  כּ א ׁש ר  ה "א , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאוֹ ת

ב )דּ כתיב בּ ה "א (בראשית בּ הבּ ראם , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
◌ָ◌ָ◌ְבּ ראם .

, דכתיב יז)הוּ א ע וֹ ד (שם  יּק רא ו א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ׁש מ והיה  אברם   ׁש מ ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ברי ה אחר  אחריו וכתב .ערי ְְְֲִִַַַַַָָָָה
ת א .אבר אל ה ' דבר היה ְְְֵֶֶַַָָָָָהאה
ת מא ונ נית יבת המה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָעה
אמר . מתל ת מעלה, ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָהאר
ה א ל לע המה לב ,נח ְְְִַַַַָָָָָר י
ה בד מא  מעלה זהר א ר  ְְִִֵֵֶַַָָה א 

אמר  צז)ה א , יק (תהליל זרע אר ֱִֶֶַַַַָֻ
וכתב מחה . לב ס)לי רי והיה(ישעיה ְְְְְִִֵֵָָָָ

א ולא  מלא ולא  .ל ע לא ר  ה'  ְְְְִֵַָָָֹֹל
אמר ודוד כז)הבד. עי (תהלי וי א רי ה' ְְְִִִִַַָָָ

אירא. ִִִָמי

מתנ יהדה, ר י אמר מ זה  לְְְְִִֵֶֶַַָָָוה
ה בד , א  מאר נלה ציק  ְִִִֵֵֶַַָָל
ועלה זכתה  א הה. ל ע ְְְְִִֶֶֶַָָָָָונכנסת
א ר יתר ל  ס די  אינ  ְְִִֵֵֵֶַָָלמעלה
ל ע לנס רא נה לה ְִִִִֵֶַָָָָָָמה 
ר י  אמר  הא ר? ת א מקלת מי ְִִִֶֶֶַַַַָָה ה.
אפ ר אי תב , מקרא  אלמלא ְְְְִִִֵֶָָָָָיה דה ,

תב , טו)לאמר ירא(בראשית אל ְְִֶַָָָ
אחר , ולא  אנכי  ,ל מג אנכי ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֹאבר

מאד. הרה  כר ביל ְְְְְְִִֵֶַָָָֹול ה?

ל י  מאד  הר ה כר אחר, ְְְְְֵֵֵַַָָָֹבר
ראנה ל היה  על מאד, הרה  ְְְִֵֶַַָָָָָָֹכר
ר ד וה האר, תמא ְְִֵֶֶַַָָָמתלת
תנ ונ ,ממ אחת את נטל  ְְְִֵַַָה א 
דה עתיד  ,נינ הרי  י .ראְֲִִִֵַָָָָֹ
ציק  ל  רא עטרה להית ה א   רְְֲִִַָָָָֹ
ה "א , את זה ?ואיזה הא . ללע ְְִֵֶֶַַָָָוציק

תב ,ואר מי רא (בראשיתא ר  ֲִֶֶֶַַָָָָָָ
רא.ב) ה "א  ,רא הְְְְִֵָָָָ

תב יז)זה את (ש ע ד  ירא  ולא  ְְִֵֶֶָָֹ
להית  ,אברה  מ והיה אבר מְְְְְְִִִַַָָָָָ



          

צדּ יק יּ יא  בּ יּה  למז כּ י  נה וֹ רא, להה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵליּה 
דּ אּת מר. כּ מה דּ אתי, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא 

ליקים וקא ?תא גנז ְְִִִַַַַָָלמי

 בראשית )חדש רבּ י(פרשת :ַ◌ִ◌
היה , ׁש כּ בר  א וֹ ר א וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְיהוּ דה 
לא  והיה א וֹ ר. ויהי דּ כתיב מ ׁש מע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְּת נן .

ויהי. אלּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכתיב,

בּ אינ וּ ן ה וּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  אסּת כּ ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יתחז וֹ ן דּ לא דּ ריעיא , ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ רין
הוּ א  הדא ליּה . גּ ניז  נה וֹ רא, ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלההוּ א

לח )דכתיב אוֹ רם .(איוב  מר ׁש עים ויּ מנע ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לצדּ יקיא  לצ דּ יקיא. ליה . גּ ניז ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ למאן 

דכתיב, כּ מא צז)דּ וקא , זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ו יּ אמר שׂ מחה. לב וּ לישׂ רי  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 

דכתיב , הוּ א הדא  א וֹ ר, יהי (ישעיהאהים ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּמ זרח .מא ) העיר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִמי 

היסד לי  לעמד יכל אינ העלם וצפה ראה  ה א ר ד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹה

א ) ויהי(בראשית אוֹ ר  יהי א הים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
ּפ תח, חיּ יא ר בּ י  צז)א וֹ ר. זרוּ ע (תהלים  א וֹ ר ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  שׂ מחה . לב וּ לי ׁש רי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק 
יכ וֹ ל  אינ וֹ  ׁש העוֹ לם וצפה, ראה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
היס וֹ ד  ואיזה וּ  היסוֹ ד , בּ ל ּת י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַלעמד
הצּ דּ יק , הוּ א עליו , ע וֹ מד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם

י )ׁש נּ אמר  וזה וּ (משלי  עוֹ לם. יסוֹ ד וצדּ יק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְיס וֹ ד 
אוֹ ר ׁש נּ אמר  א וֹ ר , נקרא  והוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ למ וֹ .
ויּ רא  דּ כתיב, מ ּמ ה  ועוֹ ד , ל צּ דּ יק. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָזרוּ ע 
כּ י כּ אן נאמר ט וֹ ב . כּ י האוֹ ר  את  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים

להלּ ן  ונאמר  ג )טוֹ ב , צדּ יק (ישעיה אמר וּ  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
טוֹ ב . ◌ִכּ י 

הא הבד מא מעלה  זהר  א ר ה א הא לעלם ה מה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלב

לך)חדש לך אחר,(פרשת דּ בר :ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ תיב  מה  ּת נחוּ ם, ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר

ל לע יקיה את  לזת ְִִֶַַַָָָהאר
תאר. מ ְְִֵֶַָָהא ,

. נינ היה בר הא ר א מר, יהדה ְְִִֵֶַָָָָָָר י
כתב , לא  והיה א ר. ויהי  תב ְְְִֶַַָָָָָֹממע 

ויהי. ְִֶַָאא 

ת א הא  ר דה ְְְִֵֶַַָָָכהסל
ת לא יי רא א   עיהר ל ְְְִִֶֶַָָֹה רת

תב  זה .ת א נז טו)האר, לח  (איוב  ֶֶַָָָ
?ת א גנז למי , ר א עימר ְְְִִִֵַַָָָָוינע 

תב מ ,יקיל יא)וקא  צז תהלי) ְְִִֶַַַָָ
מחה. לב לי רי ליק  זרע  ְְְִִִֵֵַַַָָֻא ר

תב  זה א ר, יהי  אלהי (ישעיהואמר ְֱִִֶֶֶַָֹֹ
ב) מזרח.מא העיר  ְִִִִֵָמי

א ר ויהי א ר יהי אלהי (בראשיתו אמר ְְֱִִִֶַַֹֹ
תח,א) ח יא  ר י  צז). זרע(תהלי א ר ִִַַַָָָֻ

ר  ד ה מחה. לב לירי ְְְִִִֵֵַַַָָָל יק
לעמד יכל אינ להע וצפה  ראה ְֲֵֶַָָָָָָָֹה א 
ל הע היס ד ואיזה היסד, ְְְְִִֵֶֶַַָָל י 

אמר היק, הא  עליו? י)ע מד  (משלי ֱִֵֶֶַַַָָ
  הרא יסד וזה .ל ע יסד ְְְְִִֶַָָוציק
והא ,למ ע הא   ר דה ְְֶַָָָָָרא 
וע ד , ליק. זרע  א ר אמר  א ר , ְְֱִִֶֶַַַַָָֻנקרא 

תב א)מה את (בראשית  אלהי ו רא ְֱִִֶֶַַַָֹ
ונאמר טב, י  א נאמר טב. י  ְֱֱִִֶֶַַָָהאר

ג )לה ט ב.(ישעיה  י ציק אמר ְְִִִַַָ

תב מה , נח רי אמר  אחר, ְִֵַַַַַָָָָבר
אכל א ר  רק  ?העני מ ְְְְֲִִֶַַָָָָלמעלה

  

אכלוּ  אׁש ר  רק הענין , מן  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
הדּ ברים  אחר בּ תרי ּה  וּ כתיב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ערים ,
בּ א וֹ ת ּה  אברם . אל ה ' דּ בר היה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהא לּ ה 
מא וֹ ת וֹ  ונזּ וֹ נת  יוֹ ׁש בת ׁש ה נּ ׁש מה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה 
דּ אמר בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת  מעלה, ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָהא וֹ ר
ה בּ א , לע וֹ לם הנּ ׁש מה  לב וּ ׁש  ּת נח וּ ם , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִר בּ י
ה כּ ב וֹ ד  מ כּ ּס א  ׁש לּ מעלה  זוֹ הר  א וֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵהוּ א

ׁש נּ אמר  צז)הוּ א, ל צּ דּ יק (תהלים  זר וּ ע א וֹ ר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וּ כתיב שׂ מחה . לב ס )וּ לישׂ רי והיה (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כ ּס א  ו א  מלא ו א ע וֹ לם. לא וֹ ר  ה' ָל◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אמר ודוד  כז)הכּ ב וֹ ד . א וֹ רי(תהלים  ה' ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אירא . מּמ י  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויׁש עי

, יהוּ דה רבּ י דאמר הא כּ י הא , ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מאוֹ ר ניטלה צדּ יק  ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש מתוֹ 
זכתה  אי  הזּ ה. בּ עוֹ לם  ונכנס ה כּ בוֹ ד, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א 
לּה  ׁש יּ ּת וֹ סף  דין  אינ וֹ  למעלה , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְועוֹ לה 
לי כּ נס  בּ רא ׁש וֹ נה ּק בּ לה  מּמ ה א וֹ ר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ תר
הא וֹ ר, א וֹ ת וֹ  מקבּ לת  וּ מּמ י  ה זּ ה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
אי כּ תוּ ב מקרא  אלמלא יה וּ דה , ר בּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

דּ כתיב לא וֹ מר וֹ , טו)אפ ׁש ר  אל (בראשית ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
וא  אנכי ,ל מגן אנכי אברם  ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת ירא 
מאד . הר בּ ה כר ׁש בּ ׁש ביל  ולּמ ה , ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,

ה א לעלם וציק ציק  ל  רא עטרה  להי ת  ה א ר ד ה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָֹעתיד

ל יׁש  מאד , הרבּ ה  שׂ כר אחר, ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌
ל ׁש היה על  מאד , הרבּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָשׂ כר 
הא וֹ ר, מא וֹ ת וֹ  וּ מתלבּ ׁש ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה .
מ ׁש מוֹ , א' א וֹ ת  נוֹ טל הוּ א   ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהקדוֹ ׁש 
עתיד  דּ תנן, הא  כּ י בּ ראׁש ּה . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונוֹ תנ ּה 
בּ ראׁש  עטרה להיוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
זה  ואיזה וּ , ה בּ א . לעוֹ לם  וצדּ יק  צדּ יק  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וארץ , ׁש מים  בּ רא  כּ א ׁש ר  ה "א , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאוֹ ת

ב )דּ כתיב בּ ה "א (בראשית בּ הבּ ראם , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
◌ָ◌ָ◌ְבּ ראם .

, דכתיב יז)הוּ א ע וֹ ד (שם  יּק רא ו א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ׁש מ והיה  אברם   ׁש מ ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ברי ה אחר  אחריו וכתב .ערי ְְְֲִִַַַַַָָָָה
ת א .אבר אל ה ' דבר היה ְְְֵֶֶַַָָָָָהאה
ת מא ונ נית יבת המה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָעה
אמר . מתל ת מעלה, ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָהאר
ה א ל לע המה לב ,נח ְְְִַַַַָָָָָר י
ה בד מא  מעלה זהר א ר  ְְִִֵֵֶַַָָה א 

אמר  צז)ה א , יק (תהליל זרע אר ֱִֶֶַַַַָֻ
וכתב מחה . לב ס)לי רי והיה(ישעיה ְְְְְִִֵֵָָָָ

א ולא  מלא ולא  .ל ע לא ר  ה'  ְְְְִֵַָָָֹֹל
אמר ודוד כז)הבד. עי (תהלי וי א רי ה' ְְְִִִִַַָָָ

אירא. ִִִָמי

מתנ יהדה, ר י אמר מ זה  לְְְְִִֵֶֶַַָָָוה
ה בד , א  מאר נלה ציק  ְִִִֵֵֶַַָָל
ועלה זכתה  א הה. ל ע ְְְְִִֶֶֶַָָָָָונכנסת
א ר יתר ל  ס די  אינ  ְְִִֵֵֵֶַָָלמעלה
ל ע לנס רא נה לה ְִִִִֵֶַָָָָָָמה 
ר י  אמר  הא ר? ת א מקלת מי ְִִִֶֶֶַַַַָָה ה.
אפ ר אי תב , מקרא  אלמלא ְְְְִִִֵֶָָָָָיה דה ,

תב , טו)לאמר ירא(בראשית אל ְְִֶַָָָ
אחר , ולא  אנכי  ,ל מג אנכי ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֹאבר

מאד. הרה  כר ביל ְְְְְְִִֵֶַָָָֹול ה?

ל י  מאד  הר ה כר אחר, ְְְְְֵֵֵַַָָָֹבר
ראנה ל היה  על מאד, הרה  ְְְִֵֶַַָָָָָָֹכר
ר ד וה האר, תמא ְְִֵֶֶַַָָָמתלת
תנ ונ ,ממ אחת את נטל  ְְְִֵַַָה א 
דה עתיד  ,נינ הרי  י .ראְֲִִִֵַָָָָֹ
ציק  ל  רא עטרה להית ה א   רְְֲִִַָָָָֹ
ה "א , את זה ?ואיזה הא . ללע ְְִֵֶֶַַָָָוציק

תב ,ואר מי רא (בראשיתא ר  ֲִֶֶֶַַָָָָָָ
רא.ב) ה "א  ,רא הְְְְִֵָָָָ

תב יז)זה את (ש ע ד  ירא  ולא  ְְִֵֶֶָָֹ
להית  ,אברה  מ והיה אבר מְְְְְְִִִַַָָָָָ



          

בּ תכלית  ׁש לימה  הנּ ׁש מה  להיוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם .
דכתיב , ה וּ א  הדא והטוֹ ב, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהלימ וּ ת 

סד) זוּ לת(ישעיה אהים ראתה א  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעין
לוֹ . למח כּ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה

עלינה אחרת מחה לעצמ מ אדם ן ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמחה

תצוה ואתה  קפ "ד:)פרשת :(דף 
דּ א, ק )כּ גונא  יי(ּת הלּ ים  את  עבד וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לגבּ יּה  מׁש י נ ׁש , דּ בּ ר  חדוה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה .
עלמא  האי נמי  הכי ע לּ אה . אחרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
הכי אתע ּט רת , דּ איהי כּ גוונא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַּת ּת אה ,
מקדּ מי  ּכ בּ גין מלעי לּ א.  ַאמ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ איהוּ  קלא  בּ וֹ פר  ואתערי (רזאישׂ ראל, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ור וּ חא ,דרחמי ) וּ מיא  בּ א א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ליל 

וּ בטׁש  לעילּ א, וסלּ קא חד , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתעביד 
גּ וונין בּ אינּ וּ ן ואצטבּ ע טבא, אבן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ האי
הכי דּ אתחזיאת , כּ מה  וּ כדין קלא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ האי

מ לּ עילּ א .  ָמ ׁש י◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

 דכב מתד למעלה  ה א ר  ד ה מתעה  זה , צד  נכנע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאר

תצוה קפד.)פרשת דּ לא :(דף ◌ָ◌ְ◌ְותוּ 
א לּ א  דּ אוֹ רייתא, מלּ י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתיבן
מגּ וֹ  דּ נפיק הה וּ א  אלּ א נה וֹ רא דּ לית ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ן .
אסּת לּ ק  דּ א , סטרא  אתכּ פיא דּ כד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲחׁש וֹ כא ,
ואתייּק ר לעילּ א , ה וּ א  בּ רי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי דּ קוּ דׁש א ּפ וּ לחנא ולית  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִבּ יקריּה .
א לּ א  טוּ בא  ולית ח ׁש וֹ כא, מ גּ וֹ  א לּ א  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶהוּ א,
בּ אוֹ רח  נׁש  בּ ר עאל  וכד בּ י ׁש א. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמגּ וֹ 
ק וּ ד ׁש א  אסּת לּ ק כּ דין  לי ּה , וׁש ביק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִבּ יׁש א,
דּ כ לּ א  ׁש לימ וּ  דּ א ועל  בּ יקריּה , ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
בּ טוֹ ב , לבתר וּ לאס ּת לּ קא  כּ חדא , ורע  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב
בּ יׁש א . מ גּ וֹ  דּ נפק  הה וּ א  אלּ א ט וֹ ב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְולית 
איה וּ  ודא יקריּה , אסּת לּ ק ט וֹ ב , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ בהאי 

ׁש לים . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא 

יוֹ מי כּ ל ּת ּמ ן , יתיבנא  הׁש ּת א  עד  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ מדבּ רא  לאכּפ יא  בּ גין  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש ּת א,

והב. הלמת תכלית למה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָה מה
תב  סב)זה ראתה(ישעיה  לא  עי ִֶֶַָָָָֹ

.ל למח ה יע ה  לת ז ְְֱֲִִֵֶַַָֹאלהי

הקודש: זה ,בלשון  מ(ק את (תהלי  עבד ְְִֶֶ
מ אד  ל  מחה  מחה. ְְְִִֵֶֶָָָָה '
זה   עלינה . אחרת מחה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלעצמ
מתעררת, היא  מ  ח ה לְְְִִֶֶֶַַָָהע
ימימק  מ מלמעלה. מ ְְְִִִִֵַַָָָ

הא  קל  פר ררימע (סודי ראל ְְְִִֵֶַָָ
(רחמי ונע השל ורח , מי  א ְְְֲִֵֶַַַָלל

הבה אב מה למעלה , וע לה ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
הה , הל ל  א גוני ונצע  , ְְְִִִֵֶֶַַַָָה
מלמעלה. מ  תראה , מ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָואז 

אא תרה ברי בימתי א  ְְְְִִִֵֶֶַָָֹוע ד,
מ הצא  ת א א א  א ר  אי ,ִֵֵֶֶַָָ
מתע ה זה, צד נכנע א ר .ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהח
מתד למעלה הא  ר ד ְְְִֵַַַָָָה
הא ר דה עבדת ואי ,ד כבְְֲִֵַַָָ
מ אא הב ואי ,הח מ ְִִֵֶֶֶַַָָֹא א 
רעה דר  אד   נכנס וכאר ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָהרע .
ר דה מתע ה  אז ,ת א ְְִֶַַַָָָָָועזב
ט ב  הל  למת זה ועל  ,דכב ְְְִֵֶַַֹה א 
 ואי ט ב,  אחר ולעלת אחד, ְְְְֲֵֶַַַַָָָורע 
בט ב הרע . מ צא  ההא א א  ְִֶֶַָָָָָט ב 
למה. עב דה  וזהי ,ד כב מתעה ְְְְֲִִֵֶֶַָָזה

ימי  ל  ביי עכו עד  ְְְְֲִֵַַַַָָָואנחנ
האחר. לד דר  להכניע  כדי  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָה נה

  

ה  סטרא . זמנא להה וּ א  דּ מטא ּת א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ קד וּ ׁש א , דּ סטרא  קדּ יׁש א , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְדּ פוּ לחנא 
ּפ וּ לחנא  איה וּ  דּ תּמ ן  לי ׁש וּ בא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַאהדרנא 
מטא  הנה בּ רא ׁש  דּ הׁש ּת א  ות וּ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה .
מּק מי דּ ינא למתבּ ע חויא , דּ ההוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִזמנא 
ׁש לּ יט . איהוּ  ותּמ ן  ה וּ א , בּ רי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 
לי ׁש וּ בא . ואתינא  מּת ּמ ן נפקנא  ּכ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין

מאד מופלג וענגו  שכרו ואז שמחה  מתוך  לקיימם המצוות כל  שורש

:בהקדמה למהרח "ו  המצוות  שער  איןהקדוש מצוה  העושה  כי דע גם 
שאמרו  רז "ל בדברי מצינו שהרי אותם שיעשה  במה  לו  ל"טמספיק (קידושין

כל ע "ב ) אמרו  בזה וכיוצא ימיו  לו ומאריכין לו  מטיבין אחת  מצוה  העושה  כל
שעושים  מצות  וכמה כמה ראינו אנחנו והנה וכך, כך  לו יש פלונית  מצוה  המקיים 

בעוה"ז אפילו  שכרם  גודל  בענין  ח "ו רבותינו דברי מתקיימים  ואינם אדם אבלבני  .
כמשא עליו  שהיא יחשוב אל המצוה שבעשיית הוא  עליו נשען שהכל השורש
אלף ירויח המצוה  אותה בעשותו  כאלו בשכלו  יחשוב  אבל  מעליו להסירם  וממהר
מלב קץ  לה שאין בשמחה המצוה אותה בעשותו שמח  ויהיה זהב דינרי אלפים
יעשה אם  זהב דינרי אלפים  אלף  לו  נותנים בפועל ממש  כאלו גדול  ובחשק ומנפש

מצוה הפסוק אותה  סוד  וזה מז). כח  אלהיך (דברים  ה' את  עבדת  לא אשר תחת
סוד  וזה כו ' לבב ובטוב ע "ב )בשמחה  ט  גאולה (ברכות סמך יומא  דחד  ברונא רב

בטחונו אמונת  היות על יורה  וזה  יומא . ההוא  כל  מפומיה  חוכא פסק ולא לתפלה
וכפי בפועל לפניו מזומן השכר היה  משאם יותר  האחרון בתכלית יתברך  בבורא

ובטוב  באמת  שמחתו  בזה גודל יתמיד ואם עליון אור לקבל  יזכה  כך  הפנימי  לבב 
בעת  בין כלם  המצות כל בקיום  נוהג  זה וענין הקודש. רוח  עליו שישרה  ספק אין 
המלך  לפני  עומד כאלו  עצום בהתלהבות נמרץ גדול בחשק  שיהיה בתורה שעוסק 

וגדולה . יתירה  מעלה  ממנו לקבל  בעיניו חן למצוא גדול בחשק  לפניו  ומשרת 

זהב דינרי אלפים אלף מוצא או מרויח  מכאשר יותר לב  וטוב שמח להיותו

הקודש ע "ב )רוח ח' או(דף  ומצוה , מצוה  כל קיומו  בעת האדם צריך הנה  :
יותר לב, וטוב שמח  התפלה,להיותו כשמתפלל או בתורה, בהתעסקו 

שמצינו וכמו זהב דינרי אלפים אלף  מוצא  או מרויח  ע "ב )מכאשר  ל' על (ברכות
קמיה קאים  דהוה ע"ה, אביי  ההוא  ואמר(דרבא )החכם טובא בדח  קא והוא  [דרבה ]

בשמחה  אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר תחת  הפ' פי' וזהו וכו' מנחנא קא  תפילין
כל  מרוב לבב כ"ח )ובטוב ממון(דברים  כל  רוב תרויח מכאשר  יותר, תשמח פי' ,

כל . רב  הוא  מכאשר יותר פי' כל , מרוב  וזה  שבעולם,

צד ל דה עבדת זמ היע  ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹעכו
היא  ליב, חזרנ ְְְִִֶַַָָָֻה דה,
היע הנה  רא ע ה וע ד , .דתְְֲִִֶַַַָָָָֹעב
מפני   י לתע ההא  ח ה ל  ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹזמ
מני  לט , ה א   ו ה א , ר ד ְְִֵֵַָָָה

ליב. באנ מ  יצאנ ְִִָָָָָ



          

בּ תכלית  ׁש לימה  הנּ ׁש מה  להיוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם .
דכתיב , ה וּ א  הדא והטוֹ ב, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהלימ וּ ת 

סד) זוּ לת(ישעיה אהים ראתה א  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעין
לוֹ . למח כּ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה

עלינה אחרת מחה לעצמ מ אדם ן ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמחה

תצוה ואתה  קפ "ד:)פרשת :(דף 
דּ א, ק )כּ גונא  יי(ּת הלּ ים  את  עבד וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לגבּ יּה  מׁש י נ ׁש , דּ בּ ר  חדוה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה .
עלמא  האי נמי  הכי ע לּ אה . אחרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
הכי אתע ּט רת , דּ איהי כּ גוונא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַּת ּת אה ,
מקדּ מי  ּכ בּ גין מלעי לּ א.  ַאמ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ איהוּ  קלא  בּ וֹ פר  ואתערי (רזאישׂ ראל, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ור וּ חא ,דרחמי ) וּ מיא  בּ א א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ליל 

וּ בטׁש  לעילּ א, וסלּ קא חד , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתעביד 
גּ וונין בּ אינּ וּ ן ואצטבּ ע טבא, אבן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ האי
הכי דּ אתחזיאת , כּ מה  וּ כדין קלא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ האי

מ לּ עילּ א .  ָמ ׁש י◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

 דכב מתד למעלה  ה א ר  ד ה מתעה  זה , צד  נכנע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאר

תצוה קפד.)פרשת דּ לא :(דף ◌ָ◌ְ◌ְותוּ 
א לּ א  דּ אוֹ רייתא, מלּ י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתיבן
מגּ וֹ  דּ נפיק הה וּ א  אלּ א נה וֹ רא דּ לית ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ן .
אסּת לּ ק  דּ א , סטרא  אתכּ פיא דּ כד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲחׁש וֹ כא ,
ואתייּק ר לעילּ א , ה וּ א  בּ רי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי דּ קוּ דׁש א ּפ וּ לחנא ולית  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִבּ יקריּה .
א לּ א  טוּ בא  ולית ח ׁש וֹ כא, מ גּ וֹ  א לּ א  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶהוּ א,
בּ אוֹ רח  נׁש  בּ ר עאל  וכד בּ י ׁש א. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמגּ וֹ 
ק וּ ד ׁש א  אסּת לּ ק כּ דין  לי ּה , וׁש ביק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִבּ יׁש א,
דּ כ לּ א  ׁש לימ וּ  דּ א ועל  בּ יקריּה , ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
בּ טוֹ ב , לבתר וּ לאס ּת לּ קא  כּ חדא , ורע  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב
בּ יׁש א . מ גּ וֹ  דּ נפק  הה וּ א  אלּ א ט וֹ ב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְולית 
איה וּ  ודא יקריּה , אסּת לּ ק ט וֹ ב , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ בהאי 

ׁש לים . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא 

יוֹ מי כּ ל ּת ּמ ן , יתיבנא  הׁש ּת א  עד  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ מדבּ רא  לאכּפ יא  בּ גין  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש ּת א,

והב. הלמת תכלית למה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָה מה
תב  סב)זה ראתה(ישעיה  לא  עי ִֶֶַָָָָֹ

.ל למח ה יע ה  לת ז ְְֱֲִִֵֶַַָֹאלהי

הקודש: זה ,בלשון  מ(ק את (תהלי  עבד ְְִֶֶ
מ אד  ל  מחה  מחה. ְְְִִֵֶֶָָָָה '
זה   עלינה . אחרת מחה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלעצמ
מתעררת, היא  מ  ח ה לְְְִִֶֶֶַַָָהע
ימימק  מ מלמעלה. מ ְְְִִִִֵַַָָָ

הא  קל  פר ררימע (סודי ראל ְְְִִֵֶַָָ
(רחמי ונע השל ורח , מי  א ְְְֲִֵֶַַַָלל

הבה אב מה למעלה , וע לה ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָאחד,
הה , הל ל  א גוני ונצע  , ְְְִִִֵֶֶַַַָָה
מלמעלה. מ  תראה , מ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָואז 

אא תרה ברי בימתי א  ְְְְִִִֵֶֶַָָֹוע ד,
מ הצא  ת א א א  א ר  אי ,ִֵֵֶֶַָָ
מתע ה זה, צד נכנע א ר .ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהח
מתד למעלה הא  ר ד ְְְִֵַַַָָָה
הא ר דה עבדת ואי ,ד כבְְֲִֵַַָָ
מ אא הב ואי ,הח מ ְִִֵֶֶֶַַָָֹא א 
רעה דר  אד   נכנס וכאר ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָהרע .
ר דה מתע ה  אז ,ת א ְְִֶַַַָָָָָועזב
ט ב  הל  למת זה ועל  ,דכב ְְְִֵֶַַֹה א 
 ואי ט ב,  אחר ולעלת אחד, ְְְְֲֵֶַַַַָָָורע 
בט ב הרע . מ צא  ההא א א  ְִֶֶַָָָָָט ב 
למה. עב דה  וזהי ,ד כב מתעה ְְְְֲִִֵֶֶַָָזה

ימי  ל  ביי עכו עד  ְְְְֲִֵַַַַָָָואנחנ
האחר. לד דר  להכניע  כדי  ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָה נה

  

ה  סטרא . זמנא להה וּ א  דּ מטא ּת א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ קד וּ ׁש א , דּ סטרא  קדּ יׁש א , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְדּ פוּ לחנא 
ּפ וּ לחנא  איה וּ  דּ תּמ ן  לי ׁש וּ בא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַאהדרנא 
מטא  הנה בּ רא ׁש  דּ הׁש ּת א  ות וּ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה .
מּק מי דּ ינא למתבּ ע חויא , דּ ההוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִזמנא 
ׁש לּ יט . איהוּ  ותּמ ן  ה וּ א , בּ רי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 
לי ׁש וּ בא . ואתינא  מּת ּמ ן נפקנא  ּכ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין

מאד מופלג וענגו  שכרו ואז שמחה  מתוך  לקיימם המצוות כל  שורש

:בהקדמה למהרח "ו  המצוות  שער  איןהקדוש מצוה  העושה  כי דע גם 
שאמרו  רז "ל בדברי מצינו שהרי אותם שיעשה  במה  לו  ל"טמספיק (קידושין

כל ע "ב ) אמרו  בזה וכיוצא ימיו  לו ומאריכין לו  מטיבין אחת  מצוה  העושה  כל
שעושים  מצות  וכמה כמה ראינו אנחנו והנה וכך, כך  לו יש פלונית  מצוה  המקיים 

בעוה"ז אפילו  שכרם  גודל  בענין  ח "ו רבותינו דברי מתקיימים  ואינם אדם אבלבני  .
כמשא עליו  שהיא יחשוב אל המצוה שבעשיית הוא  עליו נשען שהכל השורש
אלף ירויח המצוה  אותה בעשותו  כאלו בשכלו  יחשוב  אבל  מעליו להסירם  וממהר
מלב קץ  לה שאין בשמחה המצוה אותה בעשותו שמח  ויהיה זהב דינרי אלפים
יעשה אם  זהב דינרי אלפים  אלף  לו  נותנים בפועל ממש  כאלו גדול  ובחשק ומנפש

מצוה הפסוק אותה  סוד  וזה מז). כח  אלהיך (דברים  ה' את  עבדת  לא אשר תחת
סוד  וזה כו ' לבב ובטוב ע "ב )בשמחה  ט  גאולה (ברכות סמך יומא  דחד  ברונא רב

בטחונו אמונת  היות על יורה  וזה  יומא . ההוא  כל  מפומיה  חוכא פסק ולא לתפלה
וכפי בפועל לפניו מזומן השכר היה  משאם יותר  האחרון בתכלית יתברך  בבורא

ובטוב  באמת  שמחתו  בזה גודל יתמיד ואם עליון אור לקבל  יזכה  כך  הפנימי  לבב 
בעת  בין כלם  המצות כל בקיום  נוהג  זה וענין הקודש. רוח  עליו שישרה  ספק אין 
המלך  לפני  עומד כאלו  עצום בהתלהבות נמרץ גדול בחשק  שיהיה בתורה שעוסק 

וגדולה . יתירה  מעלה  ממנו לקבל  בעיניו חן למצוא גדול בחשק  לפניו  ומשרת 

זהב דינרי אלפים אלף מוצא או מרויח  מכאשר יותר לב  וטוב שמח להיותו

הקודש ע "ב )רוח ח' או(דף  ומצוה , מצוה  כל קיומו  בעת האדם צריך הנה  :
יותר לב, וטוב שמח  התפלה,להיותו כשמתפלל או בתורה, בהתעסקו 

שמצינו וכמו זהב דינרי אלפים אלף  מוצא  או מרויח  ע "ב )מכאשר  ל' על (ברכות
קמיה קאים  דהוה ע"ה, אביי  ההוא  ואמר(דרבא )החכם טובא בדח  קא והוא  [דרבה ]

בשמחה  אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר תחת  הפ' פי' וזהו וכו' מנחנא קא  תפילין
כל  מרוב לבב כ"ח )ובטוב ממון(דברים  כל  רוב תרויח מכאשר  יותר, תשמח פי' ,

כל . רב  הוא  מכאשר יותר פי' כל , מרוב  וזה  שבעולם,

צד ל דה עבדת זמ היע  ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹעכו
היא  ליב, חזרנ ְְְִִֶַַָָָֻה דה,
היע הנה  רא ע ה וע ד , .דתְְֲִִֶַַַָָָָֹעב
מפני   י לתע ההא  ח ה ל  ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹזמ
מני  לט , ה א   ו ה א , ר ד ְְִֵֵַָָָה

ליב. באנ מ  יצאנ ְִִָָָָָ



          

ממנה יותר השגה  מונעת מידה  ואין  העצבות מידת  בגנות

:שם הרוצה רוה "ק  ובפרט מאד, מגונה  מדה  היא  בעצמה , העצבות מדת  גם 
יהיה  אם אפי' ההשגה, מניעת גורם  דבר  ואין  הקדש, ורוח  חכמה  להשיג

כמו  אליה , בו)ראוי מנגן,(שיש  לי  קחו  ועתה  מש "ה  בזה , והעד העצבות , של  מדה 
המנגן, כנגן ג')והיה  ב ' מה (מלכים  מלבד הכעס, מדת גם  אחרות . ראיות וכמה 

איתמר ועל  אלעזר על משה ויקצף  פסוק על שמצינו  וכמו  לגמרי , ההשגה שמונעת
י ') יתר(ויקרא האמנם  וכו ' ממנו  מסתלקת נבואתו  הוא נביא אם הכועס  כל וארז "ל

יותר הכעס, בענין  מקפיד היה  ז"ל  מורי והנה שנבאר , כמו הנז ' מדבר  לו יש רעה
נותן והיה כנז"ל , משה וכענין  מצוה , בשביל  כועס כשהוא אפי' העבירות , שאר  מכל
ועבירה  עבירה  כל  אלא  פוגמים אינם העבירות שאר כל  הלא כי ואומר , לזה  טעם
לגמרי, אותה ומחליף כלה, הנשמה  כל פוגמת הכעס  מדת  אבל אחד, אבר פוגמת
לגמרי, ממנו מסתלקת הקדושה הנשמה הנה האדם , יתכעס כאשר  כי  הוא , והענין

וגו' באפו  נפשו טורף מש "ה  סוד וזה הקלי' מצד נפש במקומה י"חונכנסת  )(איוב 

וכעסו, אפו  בעת אותה וממית  טריפה  אותה  ועושה הקדושה, נפשו טורף  ממש כי
תצוה בפ ' בזוהר ע "ב )וכמבואר  קפ"ב הכעס ,(דף ענין מגזים  כמה  שאומר,וע "ש עד

עצמה ע"ז  עם  משתעי כאלו  הכועס, עם דמשתעי מאן שעושה כי  פי על  ואף וע"ש, ,
וגדולות , רבות  ומצות  עונותיו, כל על מעולה ותשובה  לנפשו תקונים  הכלהאדם 

לגמרי ממנו המעשים נאבדים  כל  שעשתה הקדושה , הנשמה  אותה שהרי לפי ,
את  וירשה  במקומה , טמאה  שפחה ונשארה  לה, והלכה בטמאה, נתחלפה הטובים ,
שעשה  הראשונים  התקונים כל ולתקן  לחזור  אחרת , פעם שיחזור וצריך גבירתה ,
תקנה  לו אין  הכעס  בעל כי נמצא  כועס שהוא ופעם פעם בכל הוא  וכן  בתחלה,

היזק גורם וגם קיאו , על  שב ככלב הוא תמיד  כי  י"א )כלל, לעצמו,(דף  אחר  גדול
של  קדושה נשמה  איזו היתה  בסבתה אשר גדולה  מצוה  איזו  עשה  אם הנה  כי והוא 
הכעס  ידי על  ועתה  כנודע , לסייעו  העיבור  בסוד בו  מתעבר ראשון צדיק איזה 
כעס , בעל שהוא מי כי באופן , באפו, נפשו  טורף  ענין  ג"כ וזהו  היא , גם מסתלקת
צדיק  יהיה אם  אפילו  השגה, שום  להשיג  זו, מדה בעל  היותו  ימי כל לו , אפשר אי
שאר אמנם שכועס , עת  בכל  שבנה , מה כל וסותר בונה, שהוא  לפי דרכיו, שאר  בכל
שהיא  אלא בו , דבוקה  נשארת אמנם ממש, הנפש ועוקרים טורפים אינם  העבירות,
יתוקן לבדו, ההוא הפגם יתקן וכאשר בלבד, שעושה העבירה אותה  בבחי ' פגומה,
נשמתו את  להביא לחזור רבות, והכנות רבים , תיקונים  צריך  הכעס , אבל  לגמרי ,
כפי לפעמים  כי  כנז "ל, תצוה בפ' בזוהר כנזכר ואולי , האי וכולי ממנו , הנטרפת 

ההוא, הכעס ומציאות  כללבחי ' תקנה  עוד  לו כשהייתיאין אפי' אלא זה די ולא ,
יצ" אחי את הזה ,מלמד הדבר  על  עמו מתכעס  והייתי רצוני, כפי  יודע  היה  ולא ו ,
הזה  הדבר  על  ז"וגם  מורי והוכיחני התורה ,הזהירני עסק בענין  גם מאד . במאד ל 

ז "להיה מורי לי השגה אומר  עליו  לשימשיך בתורה, בעסקו האדם כונת שעיקר
עם  ולחברה  נפשו, את לקשר  תהיה כונתו  שכל זה , בענין תלוי עליונה. וקדושה

יו כן ידי שעל  כדי בזה, כונתו ותהיה  התורה , ידי  על העליון אדם שרשה  תיקון  שלם

  

אותם . צוויו ותכלית  האדם , בני את בבריאתו ית', כונתו תכלית זהו  כי העליון,
בתורה .שיעסקו

הקדוש תשוקהשל "ה  אות האותיות  מסכתשער בספרו  שם  זה  עניין הביא (וכן

כ') אות  מוסר תוכחות דרך ולתורתויומא יתברך  להשם  והאהבה  החשק  והוא  .
ולעשות  ולשמור ולמצותיה , גדולההקדושה בשמחה הכל את  שישמח ולקיים 

לשון  וזה  בו . דבק ולהיות יתברך השם את  לעבוד חרדיםשזוכה  קיום ספר מתנאי ,
ליה  דשדר דורנא - לו  שתזדמן  ומצוה  מצוה דכל במצוה , הגדולה השמחה המצוה

החסיד הרב גילה  וכן שכרו . יגדל השמחה  רוב ולפי אשכנזיהקב "ה , מהר"י המקובל
בשכר הקודש ורוח  חכמה שערי  לו  שנפתחו  שהשיג  מה  שכל  סודו, לאיש  זצ "ל 
דכתיב  דהיינו ואמר  תכלית , לאין גדולה שמחה מצוה כל  בעשיית שמח שהיה 

מז) כח , כל ,(דברים  מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר  תחת  ,
טובות  ואבנים  רב ופז זהב מכל שבעולם  תענוגים  מיני מכל כל , מרוב פירוש

עכ"ל .ומרגליות ,

היא פקודא לאו ורחימו  בדחילו איהי דלאו פקודא  כל

ליזהרהחרדים צריך שאדם התנאים כל להקדים לי  ויש למצוות, בהקדמה
יוצרינו מלכנו  לפני  לרצון שתקובל  כדי  כהלכתה , לעשותה ומצוה  מצוה  בכל
ומצוה  מצוה  כל  שנעשה  הראשון  התנאי  דאתי. לעלמא בכיסופא  ניעול ולא  יתברך,
כוונה . צריכות  מצות והרמב"ן  והרמב"ם הרי"ף  כדפסק  חובותינו, ידי לצאת  בכוונה 
בן שמעון  רבי  כדאמר  רבה , ובאהבה ביראה  המצוה  לעשות  והשלישי, השני התנאי

ב )יוחאי  כה , י' ת' היא.,(תק"ז פקודא  לאו ורחימו בדחילו  איהי דלאו פקודא התנאיכל 
דשדר הוא דורנא לו , שתזדמן ומצוה  מצוה  דכל במצוה , הגדולה  השמחה הרביעי,

שכרו. יגדל השמחה רוב ולפי הוא, ברוך הקדוש המקובלליה החסיד הרב גילה  וכן
חכמה שערי לו  שנפתחו שהשיג מה שכל סודו, לאיש  ז"ל  אשכנזי יצחק ר' מוהר "ר

תכלית לאין גדולה שמחה  מצוה כל בעשיית  שמח  שהיה  בשכר הקודש, ואמרורוח .
דכתיבד  מז)היינו כח , לבב (דברים  ובטוב בשמחה  אלהיך  ה' את  עבדת  לא  אשר תחת ,

ואבנים  רב ופז  זהב  ומכל שבעולם תענוגים  מיני מכל  כל , מרוב  פירוש  כל , מרוב 
ומרגליות . טובים

עליו כל שמצוה  ממי יותר ידות אלף  שכר לו יש בשמחה  מצוה  העושה 

חכמה יב )ראשית  פרק  האהבה ביארנו(שער כבר  השמחה  בענין  והנה :
באדונו הבוטח  העבד  כי  השמחה תבוא והאמונה הבטחון  והנה שמתוך
בכל  שמח והוא  בשמחה יעבוד כפלים כפלי עבודתו שכר לו  שישלם ומאמין
מרים  שהם  סמים שיאכל  החולה  כגון  דבר  כל סובל  הוא וכן עליו, שיגזר  מקום 
אדם  שעשה  אחר ואם  .. העולם . מדאגות  חפשי  הוא והסובל הרפואה בשביל 
כי בלבו  שיחשוב עשה מצות  אז  בתחלה, כאשר בטוב עניינו  יבא  ולא  תשובה 
משלם  הוא  ברוך  הקדוש  היה תשובה שעשה  קודם כי  לרעה, עניינו  נהפך  לטובתו



          

ממנה יותר השגה  מונעת מידה  ואין  העצבות מידת  בגנות

:שם הרוצה רוה "ק  ובפרט מאד, מגונה  מדה  היא  בעצמה , העצבות מדת  גם 
יהיה  אם אפי' ההשגה, מניעת גורם  דבר  ואין  הקדש, ורוח  חכמה  להשיג

כמו  אליה , בו)ראוי מנגן,(שיש  לי  קחו  ועתה  מש "ה  בזה , והעד העצבות , של  מדה 
המנגן, כנגן ג')והיה  ב ' מה (מלכים  מלבד הכעס, מדת גם  אחרות . ראיות וכמה 

איתמר ועל  אלעזר על משה ויקצף  פסוק על שמצינו  וכמו  לגמרי , ההשגה שמונעת
י ') יתר(ויקרא האמנם  וכו ' ממנו  מסתלקת נבואתו  הוא נביא אם הכועס  כל וארז "ל

יותר הכעס, בענין  מקפיד היה  ז"ל  מורי והנה שנבאר , כמו הנז ' מדבר  לו יש רעה
נותן והיה כנז"ל , משה וכענין  מצוה , בשביל  כועס כשהוא אפי' העבירות , שאר  מכל
ועבירה  עבירה  כל  אלא  פוגמים אינם העבירות שאר כל  הלא כי ואומר , לזה  טעם
לגמרי, אותה ומחליף כלה, הנשמה  כל פוגמת הכעס  מדת  אבל אחד, אבר פוגמת
לגמרי, ממנו מסתלקת הקדושה הנשמה הנה האדם , יתכעס כאשר  כי  הוא , והענין

וגו' באפו  נפשו טורף מש "ה  סוד וזה הקלי' מצד נפש במקומה י"חונכנסת  )(איוב 

וכעסו, אפו  בעת אותה וממית  טריפה  אותה  ועושה הקדושה, נפשו טורף  ממש כי
תצוה בפ ' בזוהר ע "ב )וכמבואר  קפ"ב הכעס ,(דף ענין מגזים  כמה  שאומר,וע "ש עד

עצמה ע"ז  עם  משתעי כאלו  הכועס, עם דמשתעי מאן שעושה כי  פי על  ואף וע"ש, ,
וגדולות , רבות  ומצות  עונותיו, כל על מעולה ותשובה  לנפשו תקונים  הכלהאדם 

לגמרי ממנו המעשים נאבדים  כל  שעשתה הקדושה , הנשמה  אותה שהרי לפי ,
את  וירשה  במקומה , טמאה  שפחה ונשארה  לה, והלכה בטמאה, נתחלפה הטובים ,
שעשה  הראשונים  התקונים כל ולתקן  לחזור  אחרת , פעם שיחזור וצריך גבירתה ,
תקנה  לו אין  הכעס  בעל כי נמצא  כועס שהוא ופעם פעם בכל הוא  וכן  בתחלה,

היזק גורם וגם קיאו , על  שב ככלב הוא תמיד  כי  י"א )כלל, לעצמו,(דף  אחר  גדול
של  קדושה נשמה  איזו היתה  בסבתה אשר גדולה  מצוה  איזו  עשה  אם הנה  כי והוא 
הכעס  ידי על  ועתה  כנודע , לסייעו  העיבור  בסוד בו  מתעבר ראשון צדיק איזה 
כעס , בעל שהוא מי כי באופן , באפו, נפשו  טורף  ענין  ג"כ וזהו  היא , גם מסתלקת
צדיק  יהיה אם  אפילו  השגה, שום  להשיג  זו, מדה בעל  היותו  ימי כל לו , אפשר אי
שאר אמנם שכועס , עת  בכל  שבנה , מה כל וסותר בונה, שהוא  לפי דרכיו, שאר  בכל
שהיא  אלא בו , דבוקה  נשארת אמנם ממש, הנפש ועוקרים טורפים אינם  העבירות,
יתוקן לבדו, ההוא הפגם יתקן וכאשר בלבד, שעושה העבירה אותה  בבחי ' פגומה,
נשמתו את  להביא לחזור רבות, והכנות רבים , תיקונים  צריך  הכעס , אבל  לגמרי ,
כפי לפעמים  כי  כנז "ל, תצוה בפ' בזוהר כנזכר ואולי , האי וכולי ממנו , הנטרפת 

ההוא, הכעס ומציאות  כללבחי ' תקנה  עוד  לו כשהייתיאין אפי' אלא זה די ולא ,
יצ" אחי את הזה ,מלמד הדבר  על  עמו מתכעס  והייתי רצוני, כפי  יודע  היה  ולא ו ,
הזה  הדבר  על  ז"וגם  מורי והוכיחני התורה ,הזהירני עסק בענין  גם מאד . במאד ל 

ז "להיה מורי לי השגה אומר  עליו  לשימשיך בתורה, בעסקו האדם כונת שעיקר
עם  ולחברה  נפשו, את לקשר  תהיה כונתו  שכל זה , בענין תלוי עליונה. וקדושה

יו כן ידי שעל  כדי בזה, כונתו ותהיה  התורה , ידי  על העליון אדם שרשה  תיקון  שלם

  

אותם . צוויו ותכלית  האדם , בני את בבריאתו ית', כונתו תכלית זהו  כי העליון,
בתורה .שיעסקו

הקדוש תשוקהשל "ה  אות האותיות  מסכתשער בספרו  שם  זה  עניין הביא (וכן

כ') אות  מוסר תוכחות דרך ולתורתויומא יתברך  להשם  והאהבה  החשק  והוא  .
ולעשות  ולשמור ולמצותיה , גדולההקדושה בשמחה הכל את  שישמח ולקיים 

לשון  וזה  בו . דבק ולהיות יתברך השם את  לעבוד חרדיםשזוכה  קיום ספר מתנאי ,
ליה  דשדר דורנא - לו  שתזדמן  ומצוה  מצוה דכל במצוה , הגדולה השמחה המצוה

החסיד הרב גילה  וכן שכרו . יגדל השמחה  רוב ולפי אשכנזיהקב "ה , מהר"י המקובל
בשכר הקודש ורוח  חכמה שערי  לו  שנפתחו  שהשיג  מה  שכל  סודו, לאיש  זצ "ל 
דכתיב  דהיינו ואמר  תכלית , לאין גדולה שמחה מצוה כל  בעשיית שמח שהיה 

מז) כח , כל ,(דברים  מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר  תחת  ,
טובות  ואבנים  רב ופז זהב מכל שבעולם  תענוגים  מיני מכל כל , מרוב פירוש

עכ"ל .ומרגליות ,

היא פקודא לאו ורחימו  בדחילו איהי דלאו פקודא  כל

ליזהרהחרדים צריך שאדם התנאים כל להקדים לי  ויש למצוות, בהקדמה
יוצרינו מלכנו  לפני  לרצון שתקובל  כדי  כהלכתה , לעשותה ומצוה  מצוה  בכל
ומצוה  מצוה  כל  שנעשה  הראשון  התנאי  דאתי. לעלמא בכיסופא  ניעול ולא  יתברך,
כוונה . צריכות  מצות והרמב"ן  והרמב"ם הרי"ף  כדפסק  חובותינו, ידי לצאת  בכוונה 
בן שמעון  רבי  כדאמר  רבה , ובאהבה ביראה  המצוה  לעשות  והשלישי, השני התנאי

ב )יוחאי  כה , י' ת' היא.,(תק"ז פקודא  לאו ורחימו בדחילו  איהי דלאו פקודא התנאיכל 
דשדר הוא דורנא לו , שתזדמן ומצוה  מצוה  דכל במצוה , הגדולה  השמחה הרביעי,

שכרו. יגדל השמחה רוב ולפי הוא, ברוך הקדוש המקובלליה החסיד הרב גילה  וכן
חכמה שערי לו  שנפתחו שהשיג מה שכל סודו, לאיש  ז"ל  אשכנזי יצחק ר' מוהר "ר

תכלית לאין גדולה שמחה  מצוה כל בעשיית  שמח  שהיה  בשכר הקודש, ואמרורוח .
דכתיבד  מז)היינו כח , לבב (דברים  ובטוב בשמחה  אלהיך  ה' את  עבדת  לא  אשר תחת ,

ואבנים  רב ופז  זהב  ומכל שבעולם תענוגים  מיני מכל  כל , מרוב  פירוש  כל , מרוב 
ומרגליות . טובים

עליו כל שמצוה  ממי יותר ידות אלף  שכר לו יש בשמחה  מצוה  העושה 

חכמה יב )ראשית  פרק  האהבה ביארנו(שער כבר  השמחה  בענין  והנה :
באדונו הבוטח  העבד  כי  השמחה תבוא והאמונה הבטחון  והנה שמתוך
בכל  שמח והוא  בשמחה יעבוד כפלים כפלי עבודתו שכר לו  שישלם ומאמין
מרים  שהם  סמים שיאכל  החולה  כגון  דבר  כל סובל  הוא וכן עליו, שיגזר  מקום 
אדם  שעשה  אחר ואם  .. העולם . מדאגות  חפשי  הוא והסובל הרפואה בשביל 
כי בלבו  שיחשוב עשה מצות  אז  בתחלה, כאשר בטוב עניינו  יבא  ולא  תשובה 
משלם  הוא  ברוך  הקדוש  היה תשובה שעשה  קודם כי  לרעה, עניינו  נהפך  לטובתו



          

שהוא  מי  השמחה  במדת  תליין זה וכל  הבא, העולם מן  לטורדו כדי  מצוה שכר
שישמח  בחלקו  האדם שישמח הדרך אך יתברך , האל אליו שחלק  בחלקו  שמח
חפשי הוא הסובל כי בשמחה, אותה  ויסבול הטובה  על כמו הרעה  על אותו
שגוזר במה  לי  די יאמר כי לו, שיש במיעוט יסתפק הסובל  כי  העולם, מדאגות 
על  הדואג  כל כי הכל את כוללת  השמחה כי וראה הבט ועתה  יתברך . הבורא  לי
ולא  הממון  להרויח מחשב  הוא  תמיד כי ימיו, כל  מנוחה לו  אין הזה העולם
אפילו עשיר הוא בחלקו  השמח  כל ולכן יתברך , האל  לו שחלק במה לו יסתפק

כתיב  וכן נחלתו, הוא כי בהשם  ישמח הוא  כי  עני  הוא  טז)אם  ג, ה '(איכה חלקי 
וכתיב  נפשי, ה )אמרה טז, ונאמר(תהלים  וגו ', וכוסי חלקי מנת  ג )ה' קה , ישמח (שם 

בענין שלם בנועם  שהם  הצדיקים בנפשות אלא  אינה הזאת  והמדה  ה', מבקשי לב 
שנאמר כמו בפרישות , גדולה ובשמחה  יא )עבודתם  לב , וגילו(שם  בה' שמחו

ונאמר  לב , ישרי  כל והרנינו יא )צדיקים  צו, לב (שם  ולישרי  לצדיק זרוע  אור 
בלבו ישמח המצות שיעשה ובעת התורה  על שמחתו  אדם כל ישים לכן  שמחה.

לו, משתחוים מעלה בני אשר העליון למלך עבד להיות שזכה דוד על  אמר  וכן 
קסב ) קיט, רב ,(שם  שלל  כמוצא אמרתיך  על  אנכי בשמחהשש  מצוה העושה  וכל 

עליו, שמצוה  ממי  יותר ידות  אלף שכר לו  בתורה יש  עוסקים היו ודוד אברהם 
קול  להרים  הוא ברוך הקדוש של ותשבחות בשירות ומשבחים ומפארים היום כל 
שמח  ולבו בקרבו הקדש רוח  ושולח נעימיו  בטוב  איבריו כל נוצלו  ואז  בשמחה 
וחידושים  רזים  להם  ומגלה  בגיל קשורה ונפשו  הוא ברוך הקדוש אהבת ומתמלא 
המלך  שלמה שאמר  וזה בקרבו , הנועם  נכנס וישרו השם  את ירא  שהיה  לפי  מעלה 

ו)ע"ה ו, השירים  בדברו,(שיר יצאה ט )נפשי  כג , בדבר(משלי כליותי ותעלוזנה 
דוד אמר  וכן  מישרים , א )שפתיך  קד, מעלה (תהלים  שהנפש לפי  ה ', את נפשי ברכי 

וכאשר מצותיו , ותסגל הבורא  את תאהב  אז סודה ענין  יודעת שהיא  וכשם  עולה 
במצפוניו תיחדהו אז לו דומה  היא  אשר המעולה  מקומה  אל  הנפש  תגיע
על  בלילה אותו וזוכרת  אהבתו חושקת  ורגע עת  ובכל בחדריהם ותשתעשע 

שנאמר כענין השמחה , חשק  בו שולח יתברך  השם אז  א )יצועיו, סב, שוש (ישעיה 
באלהי , נפשי  תגל בה' ואיןאשיש שמחה , אותה לראות הזוכה  הנפש  ואשרי 

אלא שירצו עת בכל  נתנבאו לא הנביאים וכל שמחה מתוך  אלא  שורה השכינה
ומתבודדים לב וטובי שמחים  ויושבין דעתן מתוך מכוונין לא  שורה הנבואה שאין ,

תוף  לפניהם  היו  הנביאים  בני לפיכך  שמחה , מתוך אלא  עצלות  מתוך ולא  עצבות 
כדכתיב הנבואה, ומבקשים  וכינור  טו)וחליל ג, ותהי(מלכים -ב המנגן כנגן ויהי

תשמח  אשר  השמחה בתפארת  שתתפאר  הנשמה תפארת  היא  והאהבה ה'. יד עליו
ליוצרה  חמדתה  אור ומתערב הודה  יקר  להדביק השם יראת בזיו ותדבק  באלהיה 
הזכות  המחשבות  יופי עטרת  להתעטר עליון  תאוות  חשק תשוקתה  באהבת
בקישורי ותתקשר עליון  ידיד לידידה עליצתה  גיל מגודל  נוהמת  ותהיה הטהורות,
היא  אשר ובעת החיים, באור  לאור  המעלות אחר  וחוקרת דורשת ותהיה  חיבה 

לדעת . ומתגדלת  מתרוממת 

  

 וגיל בחדוות  מתפשטת  היא  אז לבוראה , באמונתה  ומתדבקת יוצרה 
ואז הקדשים , קודש קדושת  מתקדשת שעה  באותה בשמחה ומתרחבת
ומתיפה  מתקיימת  ההיא ובעת  המלכים , מלכי מלך  לפני  חן ונושאת  מתאהבת 
זיווה  להצהיר יסגלנה העליון  ואז האהבה , הדרת תוקף  עוז  גאון בהדר ומתהדרת
עבודתו מאנשי  ישימנו הוא הרחמן  החיים , בצרור  ולצררה  זוהר  בחדרי להכניסה

בו . מדותהשמחים בית ומספר  הבטחון בשער הלבבות  מחובת  כללתי הזה  הפרק 
שהוס ומה יד בכתיבת אצלינו נמצא  יראהאשר אשר כפי השם  שחננו  מה כפי בו פנו 

ותורתוהמעיין מצותיו  בנתיב ידריכנו האל  פני  לחלות  ועלינו  תוספת, שהוא  מה 
רצון. יהי וכן אמן  שמו  מאוהבי להיות 

שבעולם ממון מכל  יותר ותורתו ובמצוותיו הוא ברוך הקדוש  בשמחת שמח יהיה

חכמה האהבה )ראשית  אשכנזי(שער לוריא  די יצחק מה"ר  בשם ושמעתי :
היה  אם יותר פירוש כל מרוב וגו' עבדת  לא אשר תחת פסוק שפירש ע "ה 

ש  והכוונה  כל. רוב  יותרלך  ותורתו ובמצוותיו  הוא ברוך  הקדוש בשמחת  שמח  יהיה 
שבעולם ממון בהמכל נאמר  שהתורה  כמו יא ), ט  כך (משלי בה ישוו  לא חפציך  וכל

בענין ב  בפרק לעיל פי' וכן  מצוה . שמחת  אצל  שבעולם שמחה שום  ישוה  לא 
בפסוק ע"ה יונה הר ' בשם שמעתי זה  וכענין ט )האהבה , ג מהונך ,(שם  ה ' את כבד

מהונך . יותר  שפירש

שהמלך אלא עולם, של למלכו כתר לתת אני  זכיתי  מהיכן  בלבו אדם שיאמר ראוי 
אליו  קרבני חסדיו ברוב

חכמה ראשית האהבה )הקדוש בפסוק (שער  ויקרא  בפרשת  פירש וכן  (תהלים :

ב ) בשמחהק ה ' את שמחה עבדו לשונו , זה השמחה , באה  מצדו  הכהן כי ,
תדיר לאשתכחא בעייא וכהנא תדיר דינא מן  רחיקא דהא בגין אתקיים בכהנא

לשונו . כאן  עד  עמא , מכל  יתיר תדיר חדאן נהירין  דףובזוהרבאנפין  וירא פרשת (זוהר

ע "א ) תעשה ח  לא על ועבר שחטא  שמי וגו ' בשמחה ה ' את עבדו פסוק על שאלו 
היכן כן  אם לו , טוב יותר יבכה  ואם  ויתעצב, ויתודה קרבן  שיביא תקנתו שבתורה
הכהן ידי על  תלוי הדבר היה  קיים המקדש שבית שבזמן  ותירצו שלו , ורננה  שמחה
ושאל  ורננה . שמחה  הרי משורר , והלוי השמחה בעל  הוא החסד איש שהכהן והלוי ,
ודאי לגביה ותב מאריה קמי דחטי מאן קרבנא אשתכח  דלא  השתא ז"ל  כך אחר 
לא  הא ורננה  שמחה אוקים היאך תבירא ברוח בבכיה בעציבו דנפשא במרירו
ורננה  דאורייתא וחדוותא דמאריה  דתושבחן אוקמוה הא אלא גביה, אשתכחו 

דא  ורננה דאורייתא  שמחה כי והוא אחר  פירוש שם פירש ועוד  ורננה. שמחה הוא 
רבותינו אמרו  שעליהם  האלו המדות ליחד כוונתו שיהיה והכונה ומלכות , יסוד הם 

קמא )ז "ל פרק בזוהר (ברכות האריך ועוד פתחים, שני  שיעור  אדם  יכנס  לעולם (זוהר,



          

שהוא  מי  השמחה  במדת  תליין זה וכל  הבא, העולם מן  לטורדו כדי  מצוה שכר
שישמח  בחלקו  האדם שישמח הדרך אך יתברך , האל אליו שחלק  בחלקו  שמח
חפשי הוא הסובל כי בשמחה, אותה  ויסבול הטובה  על כמו הרעה  על אותו
שגוזר במה  לי  די יאמר כי לו, שיש במיעוט יסתפק הסובל  כי  העולם, מדאגות 
על  הדואג  כל כי הכל את כוללת  השמחה כי וראה הבט ועתה  יתברך . הבורא  לי
ולא  הממון  להרויח מחשב  הוא  תמיד כי ימיו, כל  מנוחה לו  אין הזה העולם
אפילו עשיר הוא בחלקו  השמח  כל ולכן יתברך , האל  לו שחלק במה לו יסתפק

כתיב  וכן נחלתו, הוא כי בהשם  ישמח הוא  כי  עני  הוא  טז)אם  ג, ה '(איכה חלקי 
וכתיב  נפשי, ה )אמרה טז, ונאמר(תהלים  וגו ', וכוסי חלקי מנת  ג )ה' קה , ישמח (שם 

בענין שלם בנועם  שהם  הצדיקים בנפשות אלא  אינה הזאת  והמדה  ה', מבקשי לב 
שנאמר כמו בפרישות , גדולה ובשמחה  יא )עבודתם  לב , וגילו(שם  בה' שמחו

ונאמר  לב , ישרי  כל והרנינו יא )צדיקים  צו, לב (שם  ולישרי  לצדיק זרוע  אור 
בלבו ישמח המצות שיעשה ובעת התורה  על שמחתו  אדם כל ישים לכן  שמחה.

לו, משתחוים מעלה בני אשר העליון למלך עבד להיות שזכה דוד על  אמר  וכן 
קסב ) קיט, רב ,(שם  שלל  כמוצא אמרתיך  על  אנכי בשמחהשש  מצוה העושה  וכל 

עליו, שמצוה  ממי  יותר ידות  אלף שכר לו  בתורה יש  עוסקים היו ודוד אברהם 
קול  להרים  הוא ברוך הקדוש של ותשבחות בשירות ומשבחים ומפארים היום כל 
שמח  ולבו בקרבו הקדש רוח  ושולח נעימיו  בטוב  איבריו כל נוצלו  ואז  בשמחה 
וחידושים  רזים  להם  ומגלה  בגיל קשורה ונפשו  הוא ברוך הקדוש אהבת ומתמלא 
המלך  שלמה שאמר  וזה בקרבו , הנועם  נכנס וישרו השם  את ירא  שהיה  לפי  מעלה 

ו)ע"ה ו, השירים  בדברו,(שיר יצאה ט )נפשי  כג , בדבר(משלי כליותי ותעלוזנה 
דוד אמר  וכן  מישרים , א )שפתיך  קד, מעלה (תהלים  שהנפש לפי  ה ', את נפשי ברכי 

וכאשר מצותיו , ותסגל הבורא  את תאהב  אז סודה ענין  יודעת שהיא  וכשם  עולה 
במצפוניו תיחדהו אז לו דומה  היא  אשר המעולה  מקומה  אל  הנפש  תגיע
על  בלילה אותו וזוכרת  אהבתו חושקת  ורגע עת  ובכל בחדריהם ותשתעשע 

שנאמר כענין השמחה , חשק  בו שולח יתברך  השם אז  א )יצועיו, סב, שוש (ישעיה 
באלהי , נפשי  תגל בה' ואיןאשיש שמחה , אותה לראות הזוכה  הנפש  ואשרי 

אלא שירצו עת בכל  נתנבאו לא הנביאים וכל שמחה מתוך  אלא  שורה השכינה
ומתבודדים לב וטובי שמחים  ויושבין דעתן מתוך מכוונין לא  שורה הנבואה שאין ,

תוף  לפניהם  היו  הנביאים  בני לפיכך  שמחה , מתוך אלא  עצלות  מתוך ולא  עצבות 
כדכתיב הנבואה, ומבקשים  וכינור  טו)וחליל ג, ותהי(מלכים -ב המנגן כנגן ויהי

תשמח  אשר  השמחה בתפארת  שתתפאר  הנשמה תפארת  היא  והאהבה ה'. יד עליו
ליוצרה  חמדתה  אור ומתערב הודה  יקר  להדביק השם יראת בזיו ותדבק  באלהיה 
הזכות  המחשבות  יופי עטרת  להתעטר עליון  תאוות  חשק תשוקתה  באהבת
בקישורי ותתקשר עליון  ידיד לידידה עליצתה  גיל מגודל  נוהמת  ותהיה הטהורות,
היא  אשר ובעת החיים, באור  לאור  המעלות אחר  וחוקרת דורשת ותהיה  חיבה 

לדעת . ומתגדלת  מתרוממת 

  

 וגיל בחדוות  מתפשטת  היא  אז לבוראה , באמונתה  ומתדבקת יוצרה 
ואז הקדשים , קודש קדושת  מתקדשת שעה  באותה בשמחה ומתרחבת
ומתיפה  מתקיימת  ההיא ובעת  המלכים , מלכי מלך  לפני  חן ונושאת  מתאהבת 
זיווה  להצהיר יסגלנה העליון  ואז האהבה , הדרת תוקף  עוז  גאון בהדר ומתהדרת
עבודתו מאנשי  ישימנו הוא הרחמן  החיים , בצרור  ולצררה  זוהר  בחדרי להכניסה

בו . מדותהשמחים בית ומספר  הבטחון בשער הלבבות  מחובת  כללתי הזה  הפרק 
שהוס ומה יד בכתיבת אצלינו נמצא  יראהאשר אשר כפי השם  שחננו  מה כפי בו פנו 

ותורתוהמעיין מצותיו  בנתיב ידריכנו האל  פני  לחלות  ועלינו  תוספת, שהוא  מה 
רצון. יהי וכן אמן  שמו  מאוהבי להיות 

שבעולם ממון מכל  יותר ותורתו ובמצוותיו הוא ברוך הקדוש  בשמחת שמח יהיה

חכמה האהבה )ראשית  אשכנזי(שער לוריא  די יצחק מה"ר  בשם ושמעתי :
היה  אם יותר פירוש כל מרוב וגו' עבדת  לא אשר תחת פסוק שפירש ע "ה 

ש  והכוונה  כל. רוב  יותרלך  ותורתו ובמצוותיו  הוא ברוך  הקדוש בשמחת  שמח  יהיה 
שבעולם ממון בהמכל נאמר  שהתורה  כמו יא ), ט  כך (משלי בה ישוו  לא חפציך  וכל

בענין ב  בפרק לעיל פי' וכן  מצוה . שמחת  אצל  שבעולם שמחה שום  ישוה  לא 
בפסוק ע"ה יונה הר ' בשם שמעתי זה  וכענין ט )האהבה , ג מהונך ,(שם  ה ' את כבד

מהונך . יותר  שפירש

שהמלך אלא עולם, של למלכו כתר לתת אני  זכיתי  מהיכן  בלבו אדם שיאמר ראוי 
אליו  קרבני חסדיו ברוב

חכמה ראשית האהבה )הקדוש בפסוק (שער  ויקרא  בפרשת  פירש וכן  (תהלים :

ב ) בשמחהק ה ' את שמחה עבדו לשונו , זה השמחה , באה  מצדו  הכהן כי ,
תדיר לאשתכחא בעייא וכהנא תדיר דינא מן  רחיקא דהא בגין אתקיים בכהנא

לשונו . כאן  עד  עמא , מכל  יתיר תדיר חדאן נהירין  דףובזוהרבאנפין  וירא פרשת (זוהר

ע "א ) תעשה ח  לא על ועבר שחטא  שמי וגו ' בשמחה ה ' את עבדו פסוק על שאלו 
היכן כן  אם לו , טוב יותר יבכה  ואם  ויתעצב, ויתודה קרבן  שיביא תקנתו שבתורה
הכהן ידי על  תלוי הדבר היה  קיים המקדש שבית שבזמן  ותירצו שלו , ורננה  שמחה
ושאל  ורננה . שמחה  הרי משורר , והלוי השמחה בעל  הוא החסד איש שהכהן והלוי ,
ודאי לגביה ותב מאריה קמי דחטי מאן קרבנא אשתכח  דלא  השתא ז"ל  כך אחר 
לא  הא ורננה  שמחה אוקים היאך תבירא ברוח בבכיה בעציבו דנפשא במרירו
ורננה  דאורייתא וחדוותא דמאריה  דתושבחן אוקמוה הא אלא גביה, אשתכחו 

דא  ורננה דאורייתא  שמחה כי והוא אחר  פירוש שם פירש ועוד  ורננה. שמחה הוא 
רבותינו אמרו  שעליהם  האלו המדות ליחד כוונתו שיהיה והכונה ומלכות , יסוד הם 

קמא )ז "ל פרק בזוהר (ברכות האריך ועוד פתחים, שני  שיעור  אדם  יכנס  לעולם (זוהר,



          

ע "א ) קסה דף  תרומה יהיה פרשת השמחה כלל והנה  שם. עיין זו, קושיא  תירוץ  בענין 
ולפי לזה , זוכה אדם כל  שלא מה  אותו המיחדים  מעבדיו  להיות השם  שזכהו זה לפי 
בבית  או הכנסת  בבית  הוא  אם ובפרט בתפלתו  האדם  שיעורר  השמחה הפשט
למלכו כתר  ממנו שנעשה  והעד  גבוה  צורך  היא  התפלה כי התפלה  במציאות המדרש

עלם , אלאשל  עולם , של למלכו כתר  לתת אני זכיתי מהיכן בלבו אדם  שיאמר וראוי
בשמחה. עבודתו שאעבוד ראוי ולכן אליו, קרבני חסדיו ברוב שהמלך

דכולא חדוותא הוא  דהא אתמר יומין  בעתיק בה ' אשיש  שוש 

חכמה ראשית האהבה )הקדוש  יש (שער  יפות פנים  בסבר  האדם כל  ובקבלת :
באדרא שפי' כמו  סוד קלג )בזה  דף דכתיב (אידרא מאי  ותאנא  לשונו , זה ,

א ) סב  כאן(ישעיה  עד דכולא , חדוותא  הוא דהא  אתמר יומין בעתיק בה ' אשיש שוש 
אנפין, זעיר  פני למטה מאירים  שבעתיקים  העליונים פנים שמב ' אמר ולקמיה לשונו .

נאמר  העליונים הפנים  טו)ועל יז כד (משלי תאנא כך אחר  ואמר חיים . מלך פני באור 
דלתתא  בוצינין  אינון  וכל  בחדוותא , אנפין זעיר  אתחזי אלין  תפוחין  תרין אתגליין
לא  טיבו וכל  ונהרין  חדאן וכלא שלימותא מכל  ושלימין חדאן  עלמין  וכל  נהרין 

לעניננו. כאן  עד פסיק ,

ותומים אורים ילבש  אחיו בגדולת ששמח  הלב  רשב"י אמר

 מהפכים מתעוררות העולמות הרי  שבכל שמחה  צריכין המציאויות שכל
מורה העליונים  צהובות  ופניו יפות פנים  בסבר  אדם כל את  אדם בקבלת והנה  ,

העליון , שלימות והוא העליונים מהפנים  שהאירו אנפין  זעיר  פני  אםעל שכן כל 
בשמחה שיהיה שצריך שכינה פני כהקבלת  פניו  שהקבלת רבו או חכם פני .מקבל

בו  שנאמר  אהרן על בתנחומא ז"ל  יד)אמרו  ד לבד (שמות ושמח בלבו  ושמח וראך
בלבו, ושמח אלא  נאמר  אוריםלא ילבש  אחיו בגדולת  ששמח  הלב רשב "י אמר

המשפט חשן אל ונתת שנאמר וותומים, אהרן.וגו ' לב  על  היו

קב"ה ליה  דשדר הוא דורונא לו  שתזדמן ומצוה  מצוה  דכל  המצוה בעשיית

יועץ יופי )פלא כלילת מצוה (ערך בכל להיות  צריך  ג) תנאים ... ארבעה  :
יוצרנו מלכנו  אבינו  לפני  לרצון  שתקובל כדי כהלכתה  לעשותה  ומצוה 

ד ) דאתי. לעלמא  בכסופא ניעול  ולא בעשייתית "ש  גדולה  שמחה  לשמוח  צריך 
קב "ה ליה  דשדר  הוא  דורונא  לו  שתזדמן ומצוה מצוה דכל  השמחה המצוה רוב  ולפי 

שכרו  ורוחיגדל החכמה  שערי לו שנפתחו שהשיג מה שכל ז "ל האר"י הרב וגילה
כי תכלית אין עד  גדולה  שמחה מצוה כל בעשיית  שמח  שהיה ידי  על היה הקודש

רב ומפז  זהב  מכל לשמוח  ראוי לחפוץ כן  העולם  מלך  יצא  מי אחרי לחשוב בהעמיק 
ונורא  גבור גדול מלך אשר אשה ילוד אשרי  איתו  ולאהבה לשרתו  לעמוד קרבתו 
נחת  ויעשה  עליותיו  בשמים בונה  שיהא  רגליו תחת  שתה  כל ידיו  במעשה  המשילו

  

אמר ויפה מזו  גדולה  שמחה ואין טובה  אין באמת ולטובתו  להנאתו  ליוצרו  רוח
הבא . העולם חיי מכל  הזה בעולם  ומעש"ט בתורה  אחת  שעה יפה  התנא

עצמה מהמצוה יותר במצוה  ששמח השמחה על שכר קובע הקב"ה

: זי"ע החיד"א בעל להגה"ק הצדיקים מאד הנהגות שישמח גילה. ג.
ז"ל  ואמרו  וכסף, זהב  מאלפי  המצוה עלבעשיית  שכר  קובע דהקב"ה 

עצמה. מהמצוה  יותר במצוה  ששמח  ז"ל השמחה  מאמרם  הקודמין  כת  פירשו וכבר
בעשיית  מאד ששמח  הוא  מיגיעו דנהנה שמים" מירא  יותר  מיגיעו הנהנה "גדול
הוא  השמחה בשכר כי  שמים, מירא  יותר רב, שלל כמוצא נהנה והוא  נגש המצוה,
דאכיל  במצוות השמח  משובח זה  והרי הבא  לעולם  קיימת  והקרן  הזה בעולם  אוכל 
דאלו בפשיטות, המצוות  שמקיים שמים  מירא יותר הזה, בעולם שופרי  משופרי 

הזה  בעולם אשריך  תאכל כי כפיך יגיע כתיב, מיגיעו ובנהנה וכו ', שמים וטוב בירא
וכמו הזה , בעולם תאכל כי  במצוות ושמח שנהנה  כפיך יגיע וזהו  הבא, לעולם  לך 
"והיה" שכרם , לקבל ולמחר  לעשותם, היום  הפסוק  בביאור ברך  זרע הרב שהאריך 

וכו ". אלהיך  ה' "ושמר שמחה בשכר  וכו ' תשמעון עקב  שמחה , גילהלשון  וכבר
שמח שהיה  מה בעבור היה  הנפלאה  בידיעתו שזכה מה  כל  כי זצ "ל  האר "י רבינו

השכינה. פני לקבל  וזוכה התורה. ועסק המצוה בעשיית מאוד

שמחתינו  על טוב שכר לנו וקובע  לשמוח  צונו הקב"ה 

יועץ פלא  סוכה )הקדוש של (ערך שמחה מצות  הזה הקדוש בחג נלוה  ועוד :
זמן הוא אשר הזה  הקדוש בחג עאכ"ו  לשמוח מצוה הרגלים  בכל  ואם  מצוה
שמח  אך והיית בחגיך ושמחת  כתיב ועליה בתפלה  אומרים אנו  כאשר  שמחתנו
מצוה  של  שמחה ומלא  רצון שבע שיהיה הלב שמחת  על אלא יוצרנו  ציונו  לא  אמנם 
אשר גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  ומה חיינו ומה  אנו  מה  לבו  אל יתן החי  כאשר 
שאין מקום ועד חקר  אין עד  לנו נודעת  יתירה וחיבה מחבבנו  זז  ולא יוצרנו  בנו בחר 
ר"ה  לנו  ונתן טובה  בעצה  שיעצנו  הרואות  הן עינינו אשר ומעט  מגעת  שכלנו יד 
מיגוננו לשמחנו  רצה ירצה  בן  את  כאב וחמלתו ואהבתו  עונותינו  בהם  לכפר ויהכ"פ 

הסוכות  חג את  תכף  לנו  ונתן התשובה  בימי  שנצטערנו  וקובעומצערנו לשמוח  וצונו 
שמחתינו על טוב שכר  ישראל לנו את  לזכות הקב"ה ורצה מזה  מתוק חיך היש

עלינו שלומו סוכת לפרוס סוכה  מצות  לנו ונתן  ומצות  תורה להם  הרבה לפיכך
דדידן להורות נס והרמת  לישראל טוב סימן הם  אשר  שבלולב מינים  ארבעה ומצות
והוא  מצוה של  שמחה  לשמוח וצונו  וכו ' לדין שנכנסו לבן  משל  במד' כמאר "ל נצח

השנה  לכל טוב ז "לסימן  האר "י גורי יצטערשכתבו  ולא  לב וטוב שמח שהוא  שמי 
הזה  הקדוש בחג  שמח כלל  לעולם  ויהיה טובה שנה לו  שתעלה לו  לזאת מובטח  אי

שמחה  יום  בכל  ולשמוח המצערו  דבר  וכל ורוגזו עצבו  לשכח איש יגבר בכח לו
מצוה של שמחה בהתמיד חדשה  בזוה "ק  האמור,כמ "ש  בדבר  טהורות במחשבות



          

ע "א ) קסה דף  תרומה יהיה פרשת השמחה כלל והנה  שם. עיין זו, קושיא  תירוץ  בענין 
ולפי לזה , זוכה אדם כל  שלא מה  אותו המיחדים  מעבדיו  להיות השם  שזכהו זה לפי 
בבית  או הכנסת  בבית  הוא  אם ובפרט בתפלתו  האדם  שיעורר  השמחה הפשט
למלכו כתר  ממנו שנעשה  והעד  גבוה  צורך  היא  התפלה כי התפלה  במציאות המדרש

עלם , אלאשל  עולם , של למלכו כתר  לתת אני זכיתי מהיכן בלבו אדם  שיאמר וראוי
בשמחה. עבודתו שאעבוד ראוי ולכן אליו, קרבני חסדיו ברוב שהמלך

דכולא חדוותא הוא  דהא אתמר יומין  בעתיק בה ' אשיש  שוש 

חכמה ראשית האהבה )הקדוש  יש (שער  יפות פנים  בסבר  האדם כל  ובקבלת :
באדרא שפי' כמו  סוד קלג )בזה  דף דכתיב (אידרא מאי  ותאנא  לשונו , זה ,

א ) סב  כאן(ישעיה  עד דכולא , חדוותא  הוא דהא  אתמר יומין בעתיק בה ' אשיש שוש 
אנפין, זעיר  פני למטה מאירים  שבעתיקים  העליונים פנים שמב ' אמר ולקמיה לשונו .

נאמר  העליונים הפנים  טו)ועל יז כד (משלי תאנא כך אחר  ואמר חיים . מלך פני באור 
דלתתא  בוצינין  אינון  וכל  בחדוותא , אנפין זעיר  אתחזי אלין  תפוחין  תרין אתגליין
לא  טיבו וכל  ונהרין  חדאן וכלא שלימותא מכל  ושלימין חדאן  עלמין  וכל  נהרין 

לעניננו. כאן  עד פסיק ,

ותומים אורים ילבש  אחיו בגדולת ששמח  הלב  רשב"י אמר

 מהפכים מתעוררות העולמות הרי  שבכל שמחה  צריכין המציאויות שכל
מורה העליונים  צהובות  ופניו יפות פנים  בסבר  אדם כל את  אדם בקבלת והנה  ,

העליון , שלימות והוא העליונים מהפנים  שהאירו אנפין  זעיר  פני  אםעל שכן כל 
בשמחה שיהיה שצריך שכינה פני כהקבלת  פניו  שהקבלת רבו או חכם פני .מקבל

בו  שנאמר  אהרן על בתנחומא ז"ל  יד)אמרו  ד לבד (שמות ושמח בלבו  ושמח וראך
בלבו, ושמח אלא  נאמר  אוריםלא ילבש  אחיו בגדולת  ששמח  הלב רשב "י אמר

המשפט חשן אל ונתת שנאמר וותומים, אהרן.וגו ' לב  על  היו

קב"ה ליה  דשדר הוא דורונא לו  שתזדמן ומצוה  מצוה  דכל  המצוה בעשיית

יועץ יופי )פלא כלילת מצוה (ערך בכל להיות  צריך  ג) תנאים ... ארבעה  :
יוצרנו מלכנו  אבינו  לפני  לרצון  שתקובל כדי כהלכתה  לעשותה  ומצוה 

ד ) דאתי. לעלמא  בכסופא ניעול  ולא בעשייתית "ש  גדולה  שמחה  לשמוח  צריך 
קב "ה ליה  דשדר  הוא  דורונא  לו  שתזדמן ומצוה מצוה דכל  השמחה המצוה רוב  ולפי 

שכרו  ורוחיגדל החכמה  שערי לו שנפתחו שהשיג מה שכל ז "ל האר"י הרב וגילה
כי תכלית אין עד  גדולה  שמחה מצוה כל בעשיית  שמח  שהיה ידי  על היה הקודש

רב ומפז  זהב  מכל לשמוח  ראוי לחפוץ כן  העולם  מלך  יצא  מי אחרי לחשוב בהעמיק 
ונורא  גבור גדול מלך אשר אשה ילוד אשרי  איתו  ולאהבה לשרתו  לעמוד קרבתו 
נחת  ויעשה  עליותיו  בשמים בונה  שיהא  רגליו תחת  שתה  כל ידיו  במעשה  המשילו

  

אמר ויפה מזו  גדולה  שמחה ואין טובה  אין באמת ולטובתו  להנאתו  ליוצרו  רוח
הבא . העולם חיי מכל  הזה בעולם  ומעש"ט בתורה  אחת  שעה יפה  התנא

עצמה מהמצוה יותר במצוה  ששמח השמחה על שכר קובע הקב"ה

: זי"ע החיד"א בעל להגה"ק הצדיקים מאד הנהגות שישמח גילה. ג.
ז"ל  ואמרו  וכסף, זהב  מאלפי  המצוה עלבעשיית  שכר  קובע דהקב"ה 

עצמה. מהמצוה  יותר במצוה  ששמח  ז"ל השמחה  מאמרם  הקודמין  כת  פירשו וכבר
בעשיית  מאד ששמח  הוא  מיגיעו דנהנה שמים" מירא  יותר  מיגיעו הנהנה "גדול
הוא  השמחה בשכר כי  שמים, מירא  יותר רב, שלל כמוצא נהנה והוא  נגש המצוה,
דאכיל  במצוות השמח  משובח זה  והרי הבא  לעולם  קיימת  והקרן  הזה בעולם  אוכל 
דאלו בפשיטות, המצוות  שמקיים שמים  מירא יותר הזה, בעולם שופרי  משופרי 

הזה  בעולם אשריך  תאכל כי כפיך יגיע כתיב, מיגיעו ובנהנה וכו ', שמים וטוב בירא
וכמו הזה , בעולם תאכל כי  במצוות ושמח שנהנה  כפיך יגיע וזהו  הבא, לעולם  לך 
"והיה" שכרם , לקבל ולמחר  לעשותם, היום  הפסוק  בביאור ברך  זרע הרב שהאריך 

וכו ". אלהיך  ה' "ושמר שמחה בשכר  וכו ' תשמעון עקב  שמחה , גילהלשון  וכבר
שמח שהיה  מה בעבור היה  הנפלאה  בידיעתו שזכה מה  כל  כי זצ "ל  האר "י רבינו

השכינה. פני לקבל  וזוכה התורה. ועסק המצוה בעשיית מאוד

שמחתינו  על טוב שכר לנו וקובע  לשמוח  צונו הקב"ה 

יועץ פלא  סוכה )הקדוש של (ערך שמחה מצות  הזה הקדוש בחג נלוה  ועוד :
זמן הוא אשר הזה  הקדוש בחג עאכ"ו  לשמוח מצוה הרגלים  בכל  ואם  מצוה
שמח  אך והיית בחגיך ושמחת  כתיב ועליה בתפלה  אומרים אנו  כאשר  שמחתנו
מצוה  של  שמחה ומלא  רצון שבע שיהיה הלב שמחת  על אלא יוצרנו  ציונו  לא  אמנם 
אשר גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  ומה חיינו ומה  אנו  מה  לבו  אל יתן החי  כאשר 
שאין מקום ועד חקר  אין עד  לנו נודעת  יתירה וחיבה מחבבנו  זז  ולא יוצרנו  בנו בחר 
ר"ה  לנו  ונתן טובה  בעצה  שיעצנו  הרואות  הן עינינו אשר ומעט  מגעת  שכלנו יד 
מיגוננו לשמחנו  רצה ירצה  בן  את  כאב וחמלתו ואהבתו  עונותינו  בהם  לכפר ויהכ"פ 

הסוכות  חג את  תכף  לנו  ונתן התשובה  בימי  שנצטערנו  וקובעומצערנו לשמוח  וצונו 
שמחתינו על טוב שכר  ישראל לנו את  לזכות הקב"ה ורצה מזה  מתוק חיך היש

עלינו שלומו סוכת לפרוס סוכה  מצות  לנו ונתן  ומצות  תורה להם  הרבה לפיכך
דדידן להורות נס והרמת  לישראל טוב סימן הם  אשר  שבלולב מינים  ארבעה ומצות
והוא  מצוה של  שמחה  לשמוח וצונו  וכו ' לדין שנכנסו לבן  משל  במד' כמאר "ל נצח

השנה  לכל טוב ז "לסימן  האר "י גורי יצטערשכתבו  ולא  לב וטוב שמח שהוא  שמי 
הזה  הקדוש בחג  שמח כלל  לעולם  ויהיה טובה שנה לו  שתעלה לו  לזאת מובטח  אי

שמחה  יום  בכל  ולשמוח המצערו  דבר  וכל ורוגזו עצבו  לשכח איש יגבר בכח לו
מצוה של שמחה בהתמיד חדשה  בזוה "ק  האמור,כמ "ש  בדבר  טהורות במחשבות



          

תמשילהו תזכרנו  כי אנוש  מה  לבו אל יתן כאשר  לשמוח מקום ויש יש  מהמה  ויותר
אי בפה  ויתעורר  לבו  אל יתן החי וכזאת  כזאת  רגליו. תחת שתה כל  ידיך במעשי
ותשבחות  ושירות  וההלל  התפילות  ולזמר לשורר  קולו את ויתן לשמוח , שלא אפשר 
היו וחסידים צדיקים קיים המקדש שבית  בזמן כי  וזכור חוגג המון  ותודה  רנה  בקול
ראה  לא  השואבה בית שמחת  ראה  שלא  מי  שאמרו עד השואבה בית בשמחת  מרבים
בחטאינו כי על השמים צער  גדול  כי  ובודאי רוה "ק שואבים  היו ועי "ז  מימיו שמחה
בעניינו ונחמתינו  שבשמים אבינו נחמת זאת  וכו ' ישאג ממרום וה' וכו ' עירנו  חרבה 
משגיח  הגבעות על  מקפץ ההרים  על ומדלג גבן  חביבותיה אכתי  שבשמים אבינו  כי
בזוה "ק  כמ"ש  כנסיות  בבתי בניו  בשמחת  לראות  החרכים מן  מציץ החלונות מן
כמנהג הוללות של שמחה  לא מצוה  של  שמחה בעושיו ישראל ישמח לזאת 
זה  אין  נכרים  בשירי  עז קול בקולם  ונותנים מגיתם  יין לשתות שמרבים  הכסילים
עבירה  אבל מצוה  לשם שעושים ונהי  עבירה אלא  מצוה  זה  ואין הוללות אלא שמחה

בעד . יכפר  הטוב ה ' בידם  היא 

לביתו  בחג עניים להזמין ידי  על הוא  טוב יום שמחת

דאי והמועדים החגים כל מצות וזו ואביונים עניים לב  לשמח יתערב  לו
פרש  פניכם  על פרש  וזרתי  כתיב עליה  למסכני  חדי ולא  חדי איהו
אינו שאם האושפיזין  חלק לעניי  ליתן רמיא  דחיובא הזה הקדוש בחג  וכ"ש חגיכם
כמפורש  מהם ברכות  רוב  ישא יתן ואם האושפיזין נמרצות  קללות  אותו מקללין נותן
על  מלהזמין  יגרע  ולא בברכה חפץ  ויהא וילפת  האיש יחרד  לזאת אי בזוה "ק 
בערב  לצדקה מממונו  יפריש  לפחות  זאת  לעשות יוכל לא  ואם עני איזה שולחנו
אברהם  חלק  בשביל  לצדקה נותן אני זה  מלא בפה ויאמר  סעודה כל  על הרגל 
וכן מסעודתי קדישא  אושפיזא יצחק  חלק בשביל  נותן  אני וזה  קדישא  אושפיזא

טוב . ורב ברכה  ישא  ובזה סעודה כל  קודם  לעני מאכל ישלח או עזה"ד

בשמחה אמירה  ידי על עוונות למחילת סגולה 

פלאג'י החיים  כ"ד)כף  י"ב של:(סימן עונותיו  שמכפרין  סגולות מעשר אחת
ועינוי סיגוף בלי שקוראאדם  מי הוא הים ]"ויושע", ובניגון[שירת ,בשמחה

כקורא  הטעם בניגון  לאומרו צריך  ולכן סוף, ים  בקריעת  ישראל שאמרוהו כמו 
לאמר. ויאמרו מדכתיב לדורות , בתורה  ורמוז  בתורה ,

הכל אלא שיגיעוהו והיסורין והעמל הטורח  לכל יחוש  לא יתברך  השם אוהב
והיראה העבודה  אל  שלמות נותן  וזה  בשמחה 

ל"ד)העקרים פרק  שלישי  עבודה (מאמר עיקר  היא הש"י  יראת שענין לפי  :
שעיקר ובארנו שאמרנו  כמו המצוה בעשית הש"י  את  האדם שיעבוד 
ראוי מאד קשה  דבר  השמחה  עם היראה וציור  בשמחה  שתהיה ראוי העבודה 

  

הירא  שיהיה אפשר  איך  העובד  על טובה הבנה הענין  שיובן  כדי הדבור  שנרחיב
כל  כי ספק שאין  ונאמר ויעציבוהו. הלב ישברו והרעדה  היראה היות עם ושמח  שש
מה  מעלה  שישיג  כדי מה  זמן גדול  וטורח  עמל  לסבול  לו שראוי שכלו ישפוט אדם
בלי ויתעצב  יצטער  ההוא  העמל או הטורח סובל שבהיותו  ואע "פ גדול  כבוד או
ידי על  להשיג המקווה  ההיא  המעלה  או  הגדול הכבוד  בנפשו כשישער אבל ספק
וכן המקווה , ההוא הטוב לעומת  כאין והעמל ההוא הטורח כל ישים  ההוא הטורח
המדרגה  גודל משער האדם בהיות  כי שאמרנו יתברך  השם  ביראת בעצמו הענין  הוא
ומעלתו יתברך השם רוממות גודל  נפשו  כשתשער שהיא היראה  ידי  על המושגת 
על  אליו  המגיעים  והחרדה והעצבון  הטורח לכל  יחוש לא ממנו ויחרד  שיירא  עד 

היראה .ידי

פנים בסבר והטורח  הצער כל וסובל בלבו שמח הוא המושג התכלית כשמשער
גדולה ובשמחה  יפות

אמר שאמרנו למה ומסכים מאד  נכבד  משל לזה  ממשל תבקשנהשלמה אם 
ה' יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים  ב ')וגו'ככסף  למה (משלי  כי ובארו

וכן הסיגים  עם מעורב שיוצא לפי מאד עד  גדול טורח ממחצבו הכסף בהוצאת  שיש
עד  גדולה בשמחה  אותו חופר  הוא הנה גדול  מטמון  בביתו שיש לו שנאמר אדם

בזריזות אחריו מחפש והוא סובלמאד הוא הכסף מוצא  או המטמון  שבחפרו אע"פ
מאד עד ומצטער בשוקו או ברגלו או באצבעו  נקף הוא ופעמים רב ועמל גדול טורח 

ומתעצבבניקוף הכסףההוא או המטמון שהוא  המושג  התכלית  משער כשהוא  הנה
גדולה ובשמחה יפות פנים  בסבר והטורח הצער  כל  וסובל  בלבו שמח על הוא כן 

הש"י ביראת  משיג שאדם  והרעדה והחרדה  והיראה העמל שיובן ראוי הדרך  זה דרך
שישמח שהוא שראוי  המושג התכלית מעלת  גודל משער בהיותו  גדולה  שמחה בה

תבקשנה  אם  שאמר וזהו היראה תכלית  היא  שזו  אליו והעבודה הש"י אל  ההכנעה 
בסבר הטורח כל כשתסבול  כלומר  ה ' יראת  תבין אז  תחפשנה  וכמטמונים ככסף
בעצמו דרך אותו שעל  ה ' יראת תבין אז הכסף  וכמוציא  המטמון  כחופר  יפות  פנים 

הש"י. בעבודת  שיגיעך והצער  והעמל  בטורח ושמח  שש שתהיה ראוי

ביסורין ושמחין  מאהבה  עושין

 מאהבה עובד יקרא  אליה  המגיע  הזאת המדרגה להשיג  יכול  אדם  כל  שאין
כי ידעתי עתה  נסיונותיו בסוף  לו  נאמר אברהם שהרי  בלבד  אלהים  ירא  ולא

אתה אלהים  כ"ב )ירא אברהם (בראשית זרע ישראל  על ואמר אוהבו הכתוב וקראו
מ "א )אוהבי ז"ל (ישעיה רבותינו ע "ב )ואמרו  פ "ח  דף  ושמחין(שבת מאהבה  עושין

אומר ביסורין הכתוב בגבורתועליהם  השמש כצאת  ה')ואהביו שהוא (שופטים  מי כי 
יתברך  מעבודתו  שיגיעוהו  והיסורין  והעמל הטורח לכל  יחוש  לא יתברך השם  אוהב 
וממולדתך  מארצך לך לך  לו אמר  ראשונה  אברהם על  הש"י כשנתגלה כי תמצא וכן 



          

תמשילהו תזכרנו  כי אנוש  מה  לבו אל יתן כאשר  לשמוח מקום ויש יש  מהמה  ויותר
אי בפה  ויתעורר  לבו  אל יתן החי וכזאת  כזאת  רגליו. תחת שתה כל  ידיך במעשי
ותשבחות  ושירות  וההלל  התפילות  ולזמר לשורר  קולו את ויתן לשמוח , שלא אפשר 
היו וחסידים צדיקים קיים המקדש שבית  בזמן כי  וזכור חוגג המון  ותודה  רנה  בקול
ראה  לא  השואבה בית שמחת  ראה  שלא  מי  שאמרו עד השואבה בית בשמחת  מרבים
בחטאינו כי על השמים צער  גדול  כי  ובודאי רוה "ק שואבים  היו ועי "ז  מימיו שמחה
בעניינו ונחמתינו  שבשמים אבינו נחמת זאת  וכו ' ישאג ממרום וה' וכו ' עירנו  חרבה 
משגיח  הגבעות על  מקפץ ההרים  על ומדלג גבן  חביבותיה אכתי  שבשמים אבינו  כי
בזוה "ק  כמ"ש  כנסיות  בבתי בניו  בשמחת  לראות  החרכים מן  מציץ החלונות מן
כמנהג הוללות של שמחה  לא מצוה  של  שמחה בעושיו ישראל ישמח לזאת 
זה  אין  נכרים  בשירי  עז קול בקולם  ונותנים מגיתם  יין לשתות שמרבים  הכסילים
עבירה  אבל מצוה  לשם שעושים ונהי  עבירה אלא  מצוה  זה  ואין הוללות אלא שמחה

בעד . יכפר  הטוב ה ' בידם  היא 

לביתו  בחג עניים להזמין ידי  על הוא  טוב יום שמחת

דאי והמועדים החגים כל מצות וזו ואביונים עניים לב  לשמח יתערב  לו
פרש  פניכם  על פרש  וזרתי  כתיב עליה  למסכני  חדי ולא  חדי איהו
אינו שאם האושפיזין  חלק לעניי  ליתן רמיא  דחיובא הזה הקדוש בחג  וכ"ש חגיכם
כמפורש  מהם ברכות  רוב  ישא יתן ואם האושפיזין נמרצות  קללות  אותו מקללין נותן
על  מלהזמין  יגרע  ולא בברכה חפץ  ויהא וילפת  האיש יחרד  לזאת אי בזוה "ק 
בערב  לצדקה מממונו  יפריש  לפחות  זאת  לעשות יוכל לא  ואם עני איזה שולחנו
אברהם  חלק  בשביל  לצדקה נותן אני זה  מלא בפה ויאמר  סעודה כל  על הרגל 
וכן מסעודתי קדישא  אושפיזא יצחק  חלק בשביל  נותן  אני וזה  קדישא  אושפיזא

טוב . ורב ברכה  ישא  ובזה סעודה כל  קודם  לעני מאכל ישלח או עזה"ד

בשמחה אמירה  ידי על עוונות למחילת סגולה 

פלאג'י החיים  כ"ד)כף  י"ב של:(סימן עונותיו  שמכפרין  סגולות מעשר אחת
ועינוי סיגוף בלי שקוראאדם  מי הוא הים ]"ויושע", ובניגון[שירת ,בשמחה

כקורא  הטעם בניגון  לאומרו צריך  ולכן סוף, ים  בקריעת  ישראל שאמרוהו כמו 
לאמר. ויאמרו מדכתיב לדורות , בתורה  ורמוז  בתורה ,

הכל אלא שיגיעוהו והיסורין והעמל הטורח  לכל יחוש  לא יתברך  השם אוהב
והיראה העבודה  אל  שלמות נותן  וזה  בשמחה 

ל"ד)העקרים פרק  שלישי  עבודה (מאמר עיקר  היא הש"י  יראת שענין לפי  :
שעיקר ובארנו שאמרנו  כמו המצוה בעשית הש"י  את  האדם שיעבוד 
ראוי מאד קשה  דבר  השמחה  עם היראה וציור  בשמחה  שתהיה ראוי העבודה 

  

הירא  שיהיה אפשר  איך  העובד  על טובה הבנה הענין  שיובן  כדי הדבור  שנרחיב
כל  כי ספק שאין  ונאמר ויעציבוהו. הלב ישברו והרעדה  היראה היות עם ושמח  שש
מה  מעלה  שישיג  כדי מה  זמן גדול  וטורח  עמל  לסבול  לו שראוי שכלו ישפוט אדם
בלי ויתעצב  יצטער  ההוא  העמל או הטורח סובל שבהיותו  ואע "פ גדול  כבוד או
ידי על  להשיג המקווה  ההיא  המעלה  או  הגדול הכבוד  בנפשו כשישער אבל ספק
וכן המקווה , ההוא הטוב לעומת  כאין והעמל ההוא הטורח כל ישים  ההוא הטורח
המדרגה  גודל משער האדם בהיות  כי שאמרנו יתברך  השם  ביראת בעצמו הענין  הוא
ומעלתו יתברך השם רוממות גודל  נפשו  כשתשער שהיא היראה  ידי  על המושגת 
על  אליו  המגיעים  והחרדה והעצבון  הטורח לכל  יחוש לא ממנו ויחרד  שיירא  עד 

היראה .ידי

פנים בסבר והטורח  הצער כל וסובל בלבו שמח הוא המושג התכלית כשמשער
גדולה ובשמחה  יפות

אמר שאמרנו למה ומסכים מאד  נכבד  משל לזה  ממשל תבקשנהשלמה אם 
ה' יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים  ב ')וגו'ככסף  למה (משלי  כי ובארו

וכן הסיגים  עם מעורב שיוצא לפי מאד עד  גדול טורח ממחצבו הכסף בהוצאת  שיש
עד  גדולה בשמחה  אותו חופר  הוא הנה גדול  מטמון  בביתו שיש לו שנאמר אדם

בזריזות אחריו מחפש והוא סובלמאד הוא הכסף מוצא  או המטמון  שבחפרו אע"פ
מאד עד ומצטער בשוקו או ברגלו או באצבעו  נקף הוא ופעמים רב ועמל גדול טורח 

ומתעצבבניקוף הכסףההוא או המטמון שהוא  המושג  התכלית  משער כשהוא  הנה
גדולה ובשמחה יפות פנים  בסבר והטורח הצער  כל  וסובל  בלבו שמח על הוא כן 

הש"י ביראת  משיג שאדם  והרעדה והחרדה  והיראה העמל שיובן ראוי הדרך  זה דרך
שישמח שהוא שראוי  המושג התכלית מעלת  גודל משער בהיותו  גדולה  שמחה בה

תבקשנה  אם  שאמר וזהו היראה תכלית  היא  שזו  אליו והעבודה הש"י אל  ההכנעה 
בסבר הטורח כל כשתסבול  כלומר  ה ' יראת  תבין אז  תחפשנה  וכמטמונים ככסף
בעצמו דרך אותו שעל  ה ' יראת תבין אז הכסף  וכמוציא  המטמון  כחופר  יפות  פנים 

הש"י. בעבודת  שיגיעך והצער  והעמל  בטורח ושמח  שש שתהיה ראוי

ביסורין ושמחין  מאהבה  עושין

 מאהבה עובד יקרא  אליה  המגיע  הזאת המדרגה להשיג  יכול  אדם  כל  שאין
כי ידעתי עתה  נסיונותיו בסוף  לו  נאמר אברהם שהרי  בלבד  אלהים  ירא  ולא

אתה אלהים  כ"ב )ירא אברהם (בראשית זרע ישראל  על ואמר אוהבו הכתוב וקראו
מ "א )אוהבי ז"ל (ישעיה רבותינו ע "ב )ואמרו  פ "ח  דף  ושמחין(שבת מאהבה  עושין

אומר ביסורין הכתוב בגבורתועליהם  השמש כצאת  ה')ואהביו שהוא (שופטים  מי כי 
יתברך  מעבודתו  שיגיעוהו  והיסורין  והעמל הטורח לכל  יחוש  לא יתברך השם  אוהב 
וממולדתך  מארצך לך לך  לו אמר  ראשונה  אברהם על  הש"י כשנתגלה כי תמצא וכן 



          

י "ב )וגו' בטלטול (בראשית שיש הגדול  והעמל  הטורח  בעול ולסבול ולהרגילו  לנסותו 
שיורה  ממה זה וכל  אוהבו הכתוב קראו  לבב ובטוב בשמחה בנסיונותיו שעמד  ולפי
והיראה . העבודה אל  שלמות נותן  בשמחה  הש"י בעבודת  והעמל  הטורח סבל  כי 

שירה לידי האדם בא  לאדם, שלימות שהיא השמחה  מתוך 

(סנהדרין ח "ג אגדות מן(חדושי המתים לתחיית מנין אומר  מאיר רבי  תניא :
ישיר אלא  נאמר  לא שר וגו ' ישראל  ובני משה  ישיר אז שנאמר התורה 
מצד  ראוי כי  הזאת  בשירה דוקא זה דבר ורמז ... התורה  מן המתים לתחיית מכאן
היה  כאשר  היא  השירה כי  בסמוך. שיתבאר  כמו לבא  לעתיד  שתהיה  בפרט  השירה
הוא  משורר  שהוא  אדם וכל לש"י, והודאה  שירה נותנין והיו שלימות בעולם 

בשמחה . לבו  כאשר  לידיבשלימות  האדם בא לאדם, שלימות שהיא  השמחה  ומתוך
ישיר,שירה אז  אמר  לכך  בשלימות העולם  עתה שאין ומפני  שהיא. השירה  כי

הזה בעולם לא  בשלימות העולם  יהיה  שאז  הבא לעולם היא  רמזבשלימות  ולכך  ,
ישיר. אז אצל הזה  במקום זה  דבר  בזה

אדם שיעשה אחד בכלל  הוא  אורחו את הנער יזכה  אשר התורה  קיום תוקף  כל 
בשמחה המצות

י"א )דבש דרוש  באמת(ח "א  והנה הנער: יזכה אשר התורה קיום תוקף כל
בשמחה, המצות אדם שיעשה אחד, בכלל הוא אורחו, תכלית את  זו

המביא  והוא רב , להון כמשוש בעיניו  שיהיה  ה ' עבודת יעשה כאשר האדם, שלימות 
יתדבק  בזה כי השלם, האדם  תורת  כל כלל ממש וזהו ה ', את ואהבה ליראה  אדם
מי חילופו, וכן  הימים , כל ה' ויראת תורה  ללמוד בתורתו ויתלהב  אהבתו  ויטה  בה '
למאוד  וירחק הרבה, נענש הימים , כל ה ' ויראת  תורה ללמוד בשמחה  עושה  שאינו 

כתב  וכך  לבב, וטוב בשמחה  וכו ' עבדת לא  אשר  תחת כדכתיב האר"ימשלימות,
בשמחה. המצות כל לעשות  דצריך ז"ל 

היא נפלאת לא אשר ה ' מצות  בעשיית שלימה בשמחה  נשמח  לא  איך 

 מלא כלי  סרוחה טיפה שפלותו, בתכלית  אדם בהתבונן  תהיה, מצוה 
ואתרוג, לולב  ענף  ליקח דבר, לעשות צוה המלכים  מלכי ומלך  בושה,
כתב  מכאן  אחד  לאיש יגיע  ואילו ישמח , לא איך לה ', לרצון ויהיה  רצונו  יעשה  ובו 
באהבת  שור ידלג  הלא  בעיניו, חן  ימצא ובזה  ימים  איזה  בשליחותו  לילך  מהמלך
פחתים  ולדלג קמשונים  עלי  לפסוע ויצטרך בדרך, ילך ואם ארץ , מושל  רצון עשות
כי לעשות, יפה וכן  מפומא , חוכא  יפסק ולא  ידאג לא  יעדרון, במעדר  אשר  והרים

מלכות, של  בכבודה  חייבים  עצב,כולנו  בה  שאין שלימה בשמחה  נשמח לא  ואיך 
וקשה היא  נפלאת לא אשר ה' מצות  לעשותה,בעשיית על ונוח ה ' הטריח לא  כי ,

ואיך  הימים, כל בו  דבקים ולהיות ה ' בעיני חן למצוא זכינו  ובזה דבר, בשום ברואיו

  

לבבנו , בכל נשמח  ולא נגיל נזכהלא בשמחה , בעשותה  מצוה ידי על כי ובפרט 
הקדש. רוח  והשגת  חכמה להשגת

שלמה ובכוונה בשמחה  המצות  אדם שיעשה  צריך 

מז)בחיי כח  פרק בשמחה(דברים  אלהיך ה ' את עבדת לא  אשר יאשימנותחת  .
על  האדם שחייב  לפי בשמחה, העבודה  היתה ולא  השי"ת  בעבדו הכתוב
מלבד  עצמה , בפני  מצוה  המצוה  במעשה  והשמחה במצות, בהתעסקו  השמחה 
שעובד  למי  בכאן יעניש  כן  ועל  השמחה , על שכר  לו יש  המצוה  על לו שיש השכר 

ולכך בשמחה , עשאה  כשלא  המצוה  בשמחהעבודת המצות אדם שיעשה צריך
שלמה רות .ובכוונה  במדרש אמרו וכן ו), ה , רבה שהקב "ה (רות ראובן יודע היה אלו

עליו . כא )מכתיב לז, מוליכו(בראשית  היה בכתפו  מידם ", ויצלהו  ראובן  "וישמע
עליו. מכתיב  שהקב"ה  אהרן  יודע היה ואלו  יד)לאביו , ד, ושמח(שמות "וראך 

לקראתו,,בלבו" יוצא  היה  ובמחולות מכתיב בתופים  שהקב "ה  בועז יודע  היה ואלו
יד)עליו. ב , מאכילה .(רות היה  פטומים  עגלים  ותותר", ותשבע "ותאכל

היצר גרוי התחלת שער היא  העצבות

למהרח "ו ד')קדושה 'שער ב וקיום (חלק  העבודה מניעת  גורמת העצבות  :
לעבוד  טובה  מחשבה  ומבטל התפילה  וכונת התורה עסק ובטול המצות
כי בהראותו צדיק , הוא אם  אפילו הרע  היצר  הסתת  גרוי התחלת  שער והיא  ה', את 
חסידות  בדרך  עליו בא  כי וגם  וכו'. עליו  יסורים בהיות בעבודה תועלת  לו אין 
של  מלכו בקדושת להתקדש להתקרב  ותולעה רמה  עפר  בדעתך יעלה איך לו באמור 

שכתוב  וכמו ז')עולם , כ"ה שכתוב (משלי וכמו וגו' חכמות לאויל ל"הראמות  (איוב

עובד ז') בהיותו וההפך  מעליו, הקודש  רוח  סילוק גורמת  גם לו. תתן מה צדקת ואם 
שכתוב כמו בשמחה  יתברך  ב ')ה' ק ' השמחה (תהלים  כי בשמחה , ה ' את עבדו

וכתיב יתברך  בו להתדבק ואהבה רב חשק  מ "ז)מוסיפה  כ"ח  לא (דברים  אשר תחת
דומה  בעצבון היא  אם העבודה כי וגו'. לבב ובטוב בשמחה אלהיך  ה ' את עבדת

וכתיב וזועפות. עצבות  בפנים  לרבו  העובד  כ"ב )לעבד י' תעשיר(משלי  היא ה' ברכת
עמה עצב  יוסיף באדם ולא  שהטילו ונחש סמא"ל  מזהמת  נמשך  הוא העצבון כי .

באדם  שכתוב כמו י"ז)וחוה  ג' וכתיב (בראשית תאכלנה  ט "ז)בעצבון  תלדי(שם  בעצב
מעליו. מסתלקים ושכינתו הוא ברוך  הקדוש  כך ידי  ועל בנים,

 ושתים עשרים  הקדש ורוח  שכינה ממנו  שנתסלקה  האבות בחיר  מיעקב 
ממנו, יוסף שפרש יעקב,שנים רוח ותחי כתיב בבשורתו וכששמח

הקדש. רוח  עליו  ז"לששרתה  רבותינו ע "א )ואמרו  קי "ז דף  ואין(פסחים  שכינה אין
דכתיב  הנביאים ובבני באלישע מצינו  וכן וכו'. עצבות מתוך לא  שורה  (מלכים נבואה

ט "ו) ג' המנגןב' כנגן ה')וכתיבוהיה י ' א' והמה (שמואל וכנור  וחליל תוף  ולפניהם 
כמו השמחה  בתכלית  שיהיה צריך  ותהלה  מצוה  עבודת  בכל  ואפילו  מתנבאים,



          

י "ב )וגו' בטלטול (בראשית שיש הגדול  והעמל  הטורח  בעול ולסבול ולהרגילו  לנסותו 
שיורה  ממה זה וכל  אוהבו הכתוב קראו  לבב ובטוב בשמחה בנסיונותיו שעמד  ולפי
והיראה . העבודה אל  שלמות נותן  בשמחה  הש"י בעבודת  והעמל  הטורח סבל  כי 

שירה לידי האדם בא  לאדם, שלימות שהיא השמחה  מתוך 

(סנהדרין ח "ג אגדות מן(חדושי המתים לתחיית מנין אומר  מאיר רבי  תניא :
ישיר אלא  נאמר  לא שר וגו ' ישראל  ובני משה  ישיר אז שנאמר התורה 
מצד  ראוי כי  הזאת  בשירה דוקא זה דבר ורמז ... התורה  מן המתים לתחיית מכאן
היה  כאשר  היא  השירה כי  בסמוך. שיתבאר  כמו לבא  לעתיד  שתהיה  בפרט  השירה
הוא  משורר  שהוא  אדם וכל לש"י, והודאה  שירה נותנין והיו שלימות בעולם 

בשמחה . לבו  כאשר  לידיבשלימות  האדם בא לאדם, שלימות שהיא  השמחה  ומתוך
ישיר,שירה אז  אמר  לכך  בשלימות העולם  עתה שאין ומפני  שהיא. השירה  כי

הזה בעולם לא  בשלימות העולם  יהיה  שאז  הבא לעולם היא  רמזבשלימות  ולכך  ,
ישיר. אז אצל הזה  במקום זה  דבר  בזה

אדם שיעשה אחד בכלל  הוא  אורחו את הנער יזכה  אשר התורה  קיום תוקף  כל 
בשמחה המצות

י"א )דבש דרוש  באמת(ח "א  והנה הנער: יזכה אשר התורה קיום תוקף כל
בשמחה, המצות אדם שיעשה אחד, בכלל הוא אורחו, תכלית את  זו

המביא  והוא רב , להון כמשוש בעיניו  שיהיה  ה ' עבודת יעשה כאשר האדם, שלימות 
יתדבק  בזה כי השלם, האדם  תורת  כל כלל ממש וזהו ה ', את ואהבה ליראה  אדם
מי חילופו, וכן  הימים , כל ה' ויראת תורה  ללמוד בתורתו ויתלהב  אהבתו  ויטה  בה '
למאוד  וירחק הרבה, נענש הימים , כל ה ' ויראת  תורה ללמוד בשמחה  עושה  שאינו 

כתב  וכך  לבב, וטוב בשמחה  וכו ' עבדת לא  אשר  תחת כדכתיב האר"ימשלימות,
בשמחה. המצות כל לעשות  דצריך ז"ל 

היא נפלאת לא אשר ה ' מצות  בעשיית שלימה בשמחה  נשמח  לא  איך 

 מלא כלי  סרוחה טיפה שפלותו, בתכלית  אדם בהתבונן  תהיה, מצוה 
ואתרוג, לולב  ענף  ליקח דבר, לעשות צוה המלכים  מלכי ומלך  בושה,
כתב  מכאן  אחד  לאיש יגיע  ואילו ישמח , לא איך לה ', לרצון ויהיה  רצונו  יעשה  ובו 
באהבת  שור ידלג  הלא  בעיניו, חן  ימצא ובזה  ימים  איזה  בשליחותו  לילך  מהמלך
פחתים  ולדלג קמשונים  עלי  לפסוע ויצטרך בדרך, ילך ואם ארץ , מושל  רצון עשות
כי לעשות, יפה וכן  מפומא , חוכא  יפסק ולא  ידאג לא  יעדרון, במעדר  אשר  והרים

מלכות, של  בכבודה  חייבים  עצב,כולנו  בה  שאין שלימה בשמחה  נשמח לא  ואיך 
וקשה היא  נפלאת לא אשר ה' מצות  לעשותה,בעשיית על ונוח ה ' הטריח לא  כי ,

ואיך  הימים, כל בו  דבקים ולהיות ה ' בעיני חן למצוא זכינו  ובזה דבר, בשום ברואיו

  

לבבנו , בכל נשמח  ולא נגיל נזכהלא בשמחה , בעשותה  מצוה ידי על כי ובפרט 
הקדש. רוח  והשגת  חכמה להשגת

שלמה ובכוונה בשמחה  המצות  אדם שיעשה  צריך 

מז)בחיי כח  פרק בשמחה(דברים  אלהיך ה ' את עבדת לא  אשר יאשימנותחת  .
על  האדם שחייב  לפי בשמחה, העבודה  היתה ולא  השי"ת  בעבדו הכתוב
מלבד  עצמה , בפני  מצוה  המצוה  במעשה  והשמחה במצות, בהתעסקו  השמחה 
שעובד  למי  בכאן יעניש  כן  ועל  השמחה , על שכר  לו יש  המצוה  על לו שיש השכר 

ולכך בשמחה , עשאה  כשלא  המצוה  בשמחהעבודת המצות אדם שיעשה צריך
שלמה רות .ובכוונה  במדרש אמרו וכן ו), ה , רבה שהקב "ה (רות ראובן יודע היה אלו

עליו . כא )מכתיב לז, מוליכו(בראשית  היה בכתפו  מידם ", ויצלהו  ראובן  "וישמע
עליו. מכתיב  שהקב"ה  אהרן  יודע היה ואלו  יד)לאביו , ד, ושמח(שמות "וראך 

לקראתו,,בלבו" יוצא  היה  ובמחולות מכתיב בתופים  שהקב "ה  בועז יודע  היה ואלו
יד)עליו. ב , מאכילה .(רות היה  פטומים  עגלים  ותותר", ותשבע "ותאכל

היצר גרוי התחלת שער היא  העצבות

למהרח "ו ד')קדושה 'שער ב וקיום (חלק  העבודה מניעת  גורמת העצבות  :
לעבוד  טובה  מחשבה  ומבטל התפילה  וכונת התורה עסק ובטול המצות
כי בהראותו צדיק , הוא אם  אפילו הרע  היצר  הסתת  גרוי התחלת  שער והיא  ה', את 
חסידות  בדרך  עליו בא  כי וגם  וכו'. עליו  יסורים בהיות בעבודה תועלת  לו אין 
של  מלכו בקדושת להתקדש להתקרב  ותולעה רמה  עפר  בדעתך יעלה איך לו באמור 

שכתוב  וכמו ז')עולם , כ"ה שכתוב (משלי וכמו וגו' חכמות לאויל ל"הראמות  (איוב

עובד ז') בהיותו וההפך  מעליו, הקודש  רוח  סילוק גורמת  גם לו. תתן מה צדקת ואם 
שכתוב כמו בשמחה  יתברך  ב ')ה' ק ' השמחה (תהלים  כי בשמחה , ה ' את עבדו

וכתיב יתברך  בו להתדבק ואהבה רב חשק  מ "ז)מוסיפה  כ"ח  לא (דברים  אשר תחת
דומה  בעצבון היא  אם העבודה כי וגו'. לבב ובטוב בשמחה אלהיך  ה ' את עבדת

וכתיב וזועפות. עצבות  בפנים  לרבו  העובד  כ"ב )לעבד י' תעשיר(משלי  היא ה' ברכת
עמה עצב  יוסיף באדם ולא  שהטילו ונחש סמא"ל  מזהמת  נמשך  הוא העצבון כי .

באדם  שכתוב כמו י"ז)וחוה  ג' וכתיב (בראשית תאכלנה  ט "ז)בעצבון  תלדי(שם  בעצב
מעליו. מסתלקים ושכינתו הוא ברוך  הקדוש  כך ידי  ועל בנים,

 ושתים עשרים  הקדש ורוח  שכינה ממנו  שנתסלקה  האבות בחיר  מיעקב 
ממנו, יוסף שפרש יעקב,שנים רוח ותחי כתיב בבשורתו וכששמח

הקדש. רוח  עליו  ז"לששרתה  רבותינו ע "א )ואמרו  קי "ז דף  ואין(פסחים  שכינה אין
דכתיב  הנביאים ובבני באלישע מצינו  וכן וכו'. עצבות מתוך לא  שורה  (מלכים נבואה

ט "ו) ג' המנגןב' כנגן ה')וכתיבוהיה י ' א' והמה (שמואל וכנור  וחליל תוף  ולפניהם 
כמו השמחה  בתכלית  שיהיה צריך  ותהלה  מצוה  עבודת  בכל  ואפילו  מתנבאים,



          

באביי  ע "א )שמצינו  ל' דף  רב (ברכות וכן מנחנא. קא תפילין  ואמר  טובא בדיח דהוה 
יומא . ההוא  כל מפומיה חוכא פסק לא  לתפלה  גאולה דסמך משום ברונא 

הקדושה התורה  ידי על  השמחה 

זוטא אליהו יג )דבי ושניתי(פרק קריתי כבר  והלא לעצמו  אדם יאמר  ולא :
כך  אלא  כך יאמר לא  כך אחר  ללמוד צריך  איני  שוב בטוב הזה  היום עד
מי ויאמר  השמים אל ויסתכל  עיניו את  וישא  מיתה  שעה שלאחר  בעצמו אדם  יאמר
לעשות  ומעריבין משכימין שהן ומזלות כוכבים  ולבנה חמה  וארץ  שמים אלה ברא
בכל  בוראך רצון לעשות לד"ת ותעריב תשכים  כך תמיד ויום יום  בכל  בוראם רצון

הושע שנאמר תמיד  ויום מוצאו.(ו)יום  נכון כשחר  ה' את לדעת  נרדפה ונדעה
אצל  תורה  ענין  מה  וכי  ובלחם במים משולים  הן שד"ת ויודע בעצמו  אדם  ויסתכל 
אפילו ומים לחם בלא להיות לאדם  לו אפשר  שאי שכשם  ללמדך אלא ומים לחם

שנאמר  אחת  שעה  אפילו  תורה  בלא להיות  לאדם  לו  אפשר  אי  כך  אחד  (יהושעיום 

ככל א ) לעשות  תשמור למען  ולילה יומם  בו  והגית מפיך הזה  התורה ספר  ימוש לא 
בן יהושע ומה ק"ו  הם הדברים והלא  תשכיל ואז דרכיך את  תצליח  אז כי  בו הכתוב
ספר ימוש לא  בו כתיב  הכי אפילו  זקנותו ועד  מקטנותו בתורה עוסק שהיה נון 

וכמה . כמה  אחת על אדם בני שאר  וגו' התורה

לבו  את ומשמחין  בהן שעמל למי רוח קורת  ונותנין לומדיה  את מגדלת תורה דברי

 ת שדברי וידע בעצמו שנאמר האדם ובחלב ביין נמשלו מט )ורה  (בראשית

שנים  לבן יין  טוב  שיותר  הפסוק אמר מחלב  שנים  ולבן  מיין  עינים חכלילי
אל  רוח קורת נותן  הוא  והיין התינוק  את מגדל זה  חלב מה  לתינוק  החלב מן  יותר

עיניו את  ומאיר נפשו את ומשיב  לבו את  ומשמח היאהזקנים תורה דברי כך  אף 
לבו את  ומשמחין בהן שעמל למי רוח קורת ונותנין לומדיה את ומשיבין מגדלת (נ"י

נפשו) שנא 'את עיניו את יט )ומאירין ה '(תהלים  עדות נפש משיבת  תמימה ה ' תורת 
וגו '. עינים מאירת ברה  ה' מצות  לב  משמחי ישרים ה ' פקודי  פתי מחכימת נאמנה 

שמחה ישראל השרפהישמח מן  והצילוהו לישרף  עומד שהוא  כמי רבה 

:שמחה אות יועץ  לאיש פלא  נעשה וגדולה  יקר  מה  לבו  אל  יתן החי ועוד 
ויגל  לבו ישמח  לפניו  שישרת בו ורצה דל  מעפר  והקים בו חפץ המלך  אשר 
כזה . גדול לכבוד  שזכה  חלקו ואשרי אשריו ויאמרו  יאשרוהו מקצה  העם  וכל  כבודו 
על  בשר  וערל לב ערל בקבר ומחר כאן היום כמותו ודם  בשר  הוא  המלך סוף וסוף 

כמה לגדודיואחת  מספר  אין אשר  העולם מלך  אשר  איש  שישמח  צריך  וכמה 
בנו ורצה ובחר תכלית ואין חקר  אין ולגדולתו לו ממעל עומדים  ושרפים מלאכים 

פנים  אל פנים אליו ולדבר בשמו ולברך  לפניו לשרת  נתןלעמוד שלא  מה  עת  בכל 

  

ידינו ומעשה במעשינו  גדול  רוח נחת  לו ויש  בו ומשתעשע  השרת  למלאכי רשות 
את  לזכות  הקב"ה רצה לנו צריך  שאינו  אף עליותיו בשמים  ובונה עלינו  כוננה
נא  ויאמר  בעמלם טוב  שכר  להם  ליתן כדי  ומצות  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל
תמשילהו תעטרהו  והדר  כבוד וכו' תפקדנו  כל  אדם  ובן  תזכרנו כי אנוש מה ישראל

לשמוח שלא  אפשר אי רגליו  תחת  שתה  כל ידיך האר"יבמעשה  גורי כתבו וכבר
אמת  תורת  לנו  ונתן  התועים  מן  והבדילנו לכבודו שבראנו אלקינו  ברוך שבאומרו

וכו'. הארצות  כגויי  עשנו שלא  הכל לאדון  לשבח עלינו  באומרו  ישראלוכו ' ישמח
אין כי מלך  ועשאוהו  השרפה מן והצילוהו  לישרף עומד  שהוא  כמי רבה שמחה

הנפש  כשריפת וכןשרפה  לפניו משרת  ונורא גדול מלך  עבד כהיות  מלכות  ואין 
קדשנו אשר באומרו  או תורתו את לנו  ונתן העמים  מכל  בנו  בחר  אשר באומרו
יעמיק  שאם וברכות  תפלות  בנוסח לנו  שתקנו דברים כמה  וכזאת וכזאת  במצותיו 
לבו ישמח  שבשמים  אבינו  לנו  עשה  וגדולה ויקר טובה  כמה להשכיל  להבין בהם
המעמיק  העולם  מלך אלקי "נו אבינו  באומרו וכן ודבור  דבור  כל על כבודו  ויגל
בני ותענוגי שכליות מצות  כמה  על האיש  ישמח  עאכ"ו ובפרט  רבה  שמחה ישמח 
צרכיו ומבקש והמתפלל  חסדיו ועל  הנאותיו על לקונו ומברך  חינות  הנותן  כגון  אדם
מזה . מתוק חיך היש  שכר  לו וקובע  ליוצרו  רוח נחת  ועושה תחשב  למצוה וכדומה 

בשביל היה  הכל רוה "ק והשגת נפלאה  חכמה  להשגת  ז"ל האר"י רבינו שזכה מה 
בתורה בעוסקו רבה  שמחה שמח שהיה 

 שצריך אלא לשמוח שלא אפשר אי רבה שמחה  בעושיו ישראל ישמח זאת על 
שישמע  איש אשרי אומרים  שאנו ע "ד  טהורות במחשבות ולהתחזק לב  לשים 
שישמח  שכמה  וראה  הביטה  דקמן  ובמאי לבו  על ישים ודברך ותורתך למצותיך
ועושה  תחשב למצוה  במצותיו  וקדשנו לישראל ה ' עשה אשר הטובה  רוב על  האיש 
ומה  חלקנו טוב מה  אשרינו  מזה מתוק  חיך היש שכר  לו וקובע  ליוצרו  רוח נחת
אדם  השמחה בשכר אבל ליכא עלמא בהאי  מצוה דשכר רז "ל ואמרו  גורלינו נעים 
והשגת  החכמה  להשגת שזוכה  השמחה על  שיש  גדול היותר  והשכר  בעוה "ז אוכל 

סודו גילה  שכן והשגתהשלימות  נפלאה חכמה להשגת שזכה  שמה ז "ל האר"י רבינו
מצוה שום  ובקיימו  בתורה  בעוסקו רבה שמחה שמח  שהיה בשביל  היה הכל רוה"ק

רב שלל ממוצא מצוה .יותר מצוה  של  שמחה  ששכר  נמצא

זהב דינרי אלפים אלף שהרויח  כמי שמו  יתברך  הבורא עבודת בשמחת וידמה 

מר הוא אשר האיש השמחה  לענין  כן אגרא  צערא לפום  ומצוה  מצוה שבכל
ובשבת  ומצות  וברכות  ותפלות  בתורה עוסקו  בעת אם  הזמן  מקורות נפש
שהוא  ממי ויותר יותר שכרו יגדל בעושיו וישמח  ורוגזו עוצבו וישכח לבבו  יפנה 

ושאנן שהרויחשקט כמי שמו יתברך הבורא עבודת בשמחת  הישראלי האיש  וידמה 
זהב  דינרי  אלפים  שיותר אלף  לו שאבדה  קטנה  פרוטה  צער  משכח מהמה שבשמחתו 



          

באביי  ע "א )שמצינו  ל' דף  רב (ברכות וכן מנחנא. קא תפילין  ואמר  טובא בדיח דהוה 
יומא . ההוא  כל מפומיה חוכא פסק לא  לתפלה  גאולה דסמך משום ברונא 

הקדושה התורה  ידי על  השמחה 

זוטא אליהו יג )דבי ושניתי(פרק קריתי כבר  והלא לעצמו  אדם יאמר  ולא :
כך  אלא  כך יאמר לא  כך אחר  ללמוד צריך  איני  שוב בטוב הזה  היום עד
מי ויאמר  השמים אל ויסתכל  עיניו את  וישא  מיתה  שעה שלאחר  בעצמו אדם  יאמר
לעשות  ומעריבין משכימין שהן ומזלות כוכבים  ולבנה חמה  וארץ  שמים אלה ברא
בכל  בוראך רצון לעשות לד"ת ותעריב תשכים  כך תמיד ויום יום  בכל  בוראם רצון

הושע שנאמר תמיד  ויום מוצאו.(ו)יום  נכון כשחר  ה' את לדעת  נרדפה ונדעה
אצל  תורה  ענין  מה  וכי  ובלחם במים משולים  הן שד"ת ויודע בעצמו  אדם  ויסתכל 
אפילו ומים לחם בלא להיות לאדם  לו אפשר  שאי שכשם  ללמדך אלא ומים לחם

שנאמר  אחת  שעה  אפילו  תורה  בלא להיות  לאדם  לו  אפשר  אי  כך  אחד  (יהושעיום 

ככל א ) לעשות  תשמור למען  ולילה יומם  בו  והגית מפיך הזה  התורה ספר  ימוש לא 
בן יהושע ומה ק"ו  הם הדברים והלא  תשכיל ואז דרכיך את  תצליח  אז כי  בו הכתוב
ספר ימוש לא  בו כתיב  הכי אפילו  זקנותו ועד  מקטנותו בתורה עוסק שהיה נון 

וכמה . כמה  אחת על אדם בני שאר  וגו' התורה

לבו  את ומשמחין  בהן שעמל למי רוח קורת  ונותנין לומדיה  את מגדלת תורה דברי

 ת שדברי וידע בעצמו שנאמר האדם ובחלב ביין נמשלו מט )ורה  (בראשית

שנים  לבן יין  טוב  שיותר  הפסוק אמר מחלב  שנים  ולבן  מיין  עינים חכלילי
אל  רוח קורת נותן  הוא  והיין התינוק  את מגדל זה  חלב מה  לתינוק  החלב מן  יותר

עיניו את  ומאיר נפשו את ומשיב  לבו את  ומשמח היאהזקנים תורה דברי כך  אף 
לבו את  ומשמחין בהן שעמל למי רוח קורת ונותנין לומדיה את ומשיבין מגדלת (נ"י

נפשו) שנא 'את עיניו את יט )ומאירין ה '(תהלים  עדות נפש משיבת  תמימה ה ' תורת 
וגו '. עינים מאירת ברה  ה' מצות  לב  משמחי ישרים ה ' פקודי  פתי מחכימת נאמנה 

שמחה ישראל השרפהישמח מן  והצילוהו לישרף  עומד שהוא  כמי רבה 

:שמחה אות יועץ  לאיש פלא  נעשה וגדולה  יקר  מה  לבו  אל  יתן החי ועוד 
ויגל  לבו ישמח  לפניו  שישרת בו ורצה דל  מעפר  והקים בו חפץ המלך  אשר 
כזה . גדול לכבוד  שזכה  חלקו ואשרי אשריו ויאמרו  יאשרוהו מקצה  העם  וכל  כבודו 
על  בשר  וערל לב ערל בקבר ומחר כאן היום כמותו ודם  בשר  הוא  המלך סוף וסוף 

כמה לגדודיואחת  מספר  אין אשר  העולם מלך  אשר  איש  שישמח  צריך  וכמה 
בנו ורצה ובחר תכלית ואין חקר  אין ולגדולתו לו ממעל עומדים  ושרפים מלאכים 

פנים  אל פנים אליו ולדבר בשמו ולברך  לפניו לשרת  נתןלעמוד שלא  מה  עת  בכל 

  

ידינו ומעשה במעשינו  גדול  רוח נחת  לו ויש  בו ומשתעשע  השרת  למלאכי רשות 
את  לזכות  הקב"ה רצה לנו צריך  שאינו  אף עליותיו בשמים  ובונה עלינו  כוננה
נא  ויאמר  בעמלם טוב  שכר  להם  ליתן כדי  ומצות  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל
תמשילהו תעטרהו  והדר  כבוד וכו' תפקדנו  כל  אדם  ובן  תזכרנו כי אנוש מה ישראל

לשמוח שלא  אפשר אי רגליו  תחת  שתה  כל ידיך האר"יבמעשה  גורי כתבו וכבר
אמת  תורת  לנו  ונתן  התועים  מן  והבדילנו לכבודו שבראנו אלקינו  ברוך שבאומרו

וכו'. הארצות  כגויי  עשנו שלא  הכל לאדון  לשבח עלינו  באומרו  ישראלוכו ' ישמח
אין כי מלך  ועשאוהו  השרפה מן והצילוהו  לישרף עומד  שהוא  כמי רבה שמחה

הנפש  כשריפת וכןשרפה  לפניו משרת  ונורא גדול מלך  עבד כהיות  מלכות  ואין 
קדשנו אשר באומרו  או תורתו את לנו  ונתן העמים  מכל  בנו  בחר  אשר באומרו
יעמיק  שאם וברכות  תפלות  בנוסח לנו  שתקנו דברים כמה  וכזאת וכזאת  במצותיו 
לבו ישמח  שבשמים  אבינו  לנו  עשה  וגדולה ויקר טובה  כמה להשכיל  להבין בהם
המעמיק  העולם  מלך אלקי "נו אבינו  באומרו וכן ודבור  דבור  כל על כבודו  ויגל
בני ותענוגי שכליות מצות  כמה  על האיש  ישמח  עאכ"ו ובפרט  רבה  שמחה ישמח 
צרכיו ומבקש והמתפלל  חסדיו ועל  הנאותיו על לקונו ומברך  חינות  הנותן  כגון  אדם
מזה . מתוק חיך היש  שכר  לו וקובע  ליוצרו  רוח נחת  ועושה תחשב  למצוה וכדומה 

בשביל היה  הכל רוה "ק והשגת נפלאה  חכמה  להשגת  ז"ל האר"י רבינו שזכה מה 
בתורה בעוסקו רבה  שמחה שמח שהיה 

 שצריך אלא לשמוח שלא אפשר אי רבה שמחה  בעושיו ישראל ישמח זאת על 
שישמע  איש אשרי אומרים  שאנו ע "ד  טהורות במחשבות ולהתחזק לב  לשים 
שישמח  שכמה  וראה  הביטה  דקמן  ובמאי לבו  על ישים ודברך ותורתך למצותיך
ועושה  תחשב למצוה  במצותיו  וקדשנו לישראל ה ' עשה אשר הטובה  רוב על  האיש 
ומה  חלקנו טוב מה  אשרינו  מזה מתוק  חיך היש שכר  לו וקובע  ליוצרו  רוח נחת
אדם  השמחה בשכר אבל ליכא עלמא בהאי  מצוה דשכר רז "ל ואמרו  גורלינו נעים 
והשגת  החכמה  להשגת שזוכה  השמחה על  שיש  גדול היותר  והשכר  בעוה "ז אוכל 

סודו גילה  שכן והשגתהשלימות  נפלאה חכמה להשגת שזכה  שמה ז "ל האר"י רבינו
מצוה שום  ובקיימו  בתורה  בעוסקו רבה שמחה שמח  שהיה בשביל  היה הכל רוה"ק

רב שלל ממוצא מצוה .יותר מצוה  של  שמחה  ששכר  נמצא

זהב דינרי אלפים אלף שהרויח  כמי שמו  יתברך  הבורא עבודת בשמחת וידמה 

מר הוא אשר האיש השמחה  לענין  כן אגרא  צערא לפום  ומצוה  מצוה שבכל
ובשבת  ומצות  וברכות  ותפלות  בתורה עוסקו  בעת אם  הזמן  מקורות נפש
שהוא  ממי ויותר יותר שכרו יגדל בעושיו וישמח  ורוגזו עוצבו וישכח לבבו  יפנה 

ושאנן שהרויחשקט כמי שמו יתברך הבורא עבודת בשמחת  הישראלי האיש  וידמה 
זהב  דינרי  אלפים  שיותר אלף  לו שאבדה  קטנה  פרוטה  צער  משכח מהמה שבשמחתו 



          

חורבן על כגון  הנפש צרת ואפילו  עוה"ז  של  הזמן מקרי כל  נגד  עהית"ש שמחת הוא
זמן אלא  שוות  העתים  כל  לא  ולהתאונן  להצטער שחובה  חטאיו ועל  בהמ"ק
שליט  להיות האדם  וצריך זר יתערב לא  ובשמחתו  לחוד חדוה  וזמן לחוד עציבותא
אלא  חבירו  בגבול אחד  יכנס  ולא  כשירצה  ולשמוח כשירצה  להתעצב ברוחו 
זה  יוציא  וכשירצה זה יוציא לכשירצה  מקומו על  איש יעמודו והעצבות  השמחה 
שמח . ולב בוכה  במר עין  ויהיה  א' מצד ולהתעצב א' מצד לשמוח  צריך  ולפעמים 

הכל כוללת השמחה 

צדיקים ט ')אורחות  פרק השמחה השמחה:(שער  לענין נחזור  המאמיןועתה כי  .
כמו דבר , כל  סובל  והוא  לעולם , שמח הוא  הצור , בעזר  והבוטח שלם בלב 
העולם . מדאגת חפשי הוא  והסובל  הרפואה. בשביל  המרים סמים שאוכל  החולה

הבורא  לי  שגזר  במה לי די יאמר . כי  לו , שיש  במעט מסתפק הסובל הבט גם  ועתה !
הכלוראה, כוללת השמחה מנוחה ,כי לו אין הזה , העולם  על  הדואג אדם  כל  כי ,

בחלקו השמח לכן האל . לו שחלק במה  יסתפק ולא ממון, להרויח  מחשב הוא ותמיד
כתוב וכן ונחלתו. חלקו  שהוא בהם  ישמח כי עני , הוא אם אף  עשיר, (תהלים הוא 

נז) אומרקיט הוא וכן אמרתי", ה ' "חלקי  ג ). קח  ה '".(תהלים  מבקשי לב  ."ישמח 
גדולה  ובשמחה  עבודתם בענין  שלם  בנועם שהם  הצדיקים, בנפשות  הזאת והמידה 

שנאמר כמו  יא )בפרישותם, לב ישרי.(תהלים  כל והרנינו צדיקים  וגילו בה' "שמחו
אומר לב" הוא וכן  יא ), צז שמחה".(תהלים  לב ולישרי לצדיק זרוע  ."אור 

את תאהב  היא סודה ענין יודעת וכשהיא למעלה , העולה  ממעלה  שהנפש לפי
מצוותיו  ותסגל בוראה

 שזכה על  בלבו ישמח המצוות שיעשה ובעת התורה , על שמחתו  אדם כל  ישים 
ו לו. ישתחוו  מעלה  בני  אשר  עליון, למלך  עבד  דוד להיות  אמר קיטכן (תהלים 

רב".קסב ) שלל  כמוצא אמרתך על  אנכי  "שש לו. יש בשמחה , המצוות  העושה  וכל
למשא עליו שהמצוות ממי יותר ידות אלף  היושכר  כולו, היום כל  ודוד  אברהם .

להרים  הוא ברוך  להקדוש ותשבחות בשירות ומשבחים  ומפארים  בתורה  עסוקים 
רוח  הוא  ברוך  הקדוש ושולח טעמיו , וטוב  דרכיו, בכל מצליח  ואז בשמחה. קול
בגיל , קשורה  ונפשו הוא , ברוך הקדוש אהבת  ומתמלא  שמח, ולבו  בקרבו, הקודש
ונכנס  וישר , הוא, ברוך השם, ירא  שהוא  לפי מעלה, של וחידושים  רזים  להם ומגלה

בקרבו. כה )הטעם אות יב פרק  האהבה שלמה(שער שאמר ו)וזהו ה השירים  "נפשי(שיר .
בדברו ", טז)יצאה  כג דוד (משלי  אמר וכן  מישרים", שפתיך בדבר  כליותי  "ותעלוזנה .

א ) קד  נפשי ",(תהלים  "ברכי ענין. יודעת וכשהיא  למעלה, העולה ממעלה שהנפש  לפי 
מצוותיו ותסגל בוראה  את  תאהב היא המחיצה סודה  אל הנפש תגיע וכאשר  ,

עת  ובכל  בחדריה , ותשעשע במצפוניה תייחדהו אז לו , דומה  היא  אשר והמעלה 
שולח  הוא, ברוך השם , אז  יצועו , על  בלילה  אותה וזוכרת אהבתו חושקת רגע ובכל 

  

שנאמר  כענין האהבה, חשק  מרוב וידליק יבער  והלב השמחה, חשק  סאבה (ישעיה

שמחה .י ) לאותה  הזוכה הנפש  ואשרי באלהי". נפשי  תגל בה' אשיש "שוש .

שמחה מתוך אלא שורה השכינה  אין 

 שמחה מתוך  אלא  שורה  ב )השכינה  ל בכל (שבת מתנבאים היו  לא  הנביאים וכל  ,
שאין ומתנבאים , לב  וטובי שמחים  ויושבים דעתם  מכוונים  אלא שירצו, עת
בני לפיכך שמחה, מתוך אלא  עצבות מתוך ולא עצלות  מתוך שורה  הנבואה 

כדכתיב הנבואה, ומבקשים  וכנור ותוף  נבל לפניהם  מביאים טו)הנביאים  ג  ב .(מלכים 
ה יד עליו ותהי המנגן כנגן '"."והיה

השמחה בתפארת שתתפאר הנשמה  תפארת

זיו ותבהיק באלהים תשמח  אשר השמחה , בתפארת שתתפאר הנשמה 
תשוקת  באהבה  ליוצרה  חמדתה אור  ויערב הודה, יקר להבהיק  יראתה
נוהמת  ותהיה  הטהורות, הזכות  המחשבות  יופי עטרת להתעטר  עליון, תאות חשק

עליון, ידיד לידידה עליצתה גיל דורשתלגודל  ותהיה  חיבה , בקישור ותתקשר
ומתגדלת מתרוממת היא  אשר ובעת  החיים . באור לאור  המעלות  אחר וחוקרת

מתפשטתומתגלגלת היא  אז יתברך , לבורא, באמונתה  ומתדבקת  יוצרה קדושת לדעת
הקדשים, קודש  קדושת  מתקדשת  שעה באותה  בשמחתה . ומרחבת  גיל ואזבחידוש 

ומתייפה  מתייקרת ההיא ובעת המלכים, מלכי מלך לפני  חן ונושאת מתאווה 
להכניסה  זיוה  להצהיר יסגלנה העליון ואז  הדרתה, תוקף עוז גאון בהדרת ומתהדרת
השמחים , עבודתו מאנשי ישימנו  והרחמן החיים . בצרור ולצוררה זוהר בחדרי 

עכ"ל .

 לנו מגלה  חכמה הראשית להלן)המעתיק : הזה (ראה  הפרק  הלשון : בזה 
אצלינו נמצא  אשר מדות  בית  ומספר הבטחון בשער הלבבות מחובת  כללתי

יד  כפיבכתיבת  בו  שהוספנו ומה  צדיקים ] אורחות לספר  שכוונתו נראה  [לכאורה 
תוספת ] שהוא  מה  המעיין  יראה אשר כפי  השם  שחננו  מה 

השתוות מדת מדרגת

:" אדם "תולדות  הגר"א בספר של תלמידו  זלמן, ר' הצדיק  נסע אחת שפעם ,
למלון, בבואם ויהי  בדרך, זללה "ה  מוולאזין חיים  ר' הגאון  אחיו  עם ז"ל ,
ר' וירא  משם, נסעו  וכאשר ללון , מקום  להם נתן ולא  קשות  המלון  בעל אתם דבר 

בוכה  אתה  למה  לו, ויאמר בוכה, הוא והנה  זלמן, ר ' אחיו את לבך חיים השמת ?
חלילה  בוכה אני  אין זלמן , ר' ענה הדברים. לכל לבי נתתי לא ואני  האיש , דברי אל 
אני, ובוכה האיש, מדברי לב כאב  מעט  הרגשתי  אך  האיש, אלינו  שדבר גנות , על 

למעלת  עדין הגעתי  שלא ע "ב )על פ"ח דף  שמחין"(שבת וכו ' עולבין  ואינן "הנעלבין 



          

חורבן על כגון  הנפש צרת ואפילו  עוה"ז  של  הזמן מקרי כל  נגד  עהית"ש שמחת הוא
זמן אלא  שוות  העתים  כל  לא  ולהתאונן  להצטער שחובה  חטאיו ועל  בהמ"ק
שליט  להיות האדם  וצריך זר יתערב לא  ובשמחתו  לחוד חדוה  וזמן לחוד עציבותא
אלא  חבירו  בגבול אחד  יכנס  ולא  כשירצה  ולשמוח כשירצה  להתעצב ברוחו 
זה  יוציא  וכשירצה זה יוציא לכשירצה  מקומו על  איש יעמודו והעצבות  השמחה 
שמח . ולב בוכה  במר עין  ויהיה  א' מצד ולהתעצב א' מצד לשמוח  צריך  ולפעמים 

הכל כוללת השמחה 

צדיקים ט ')אורחות  פרק השמחה השמחה:(שער  לענין נחזור  המאמיןועתה כי  .
כמו דבר , כל  סובל  והוא  לעולם , שמח הוא  הצור , בעזר  והבוטח שלם בלב 
העולם . מדאגת חפשי הוא  והסובל  הרפואה. בשביל  המרים סמים שאוכל  החולה

הבורא  לי  שגזר  במה לי די יאמר . כי  לו , שיש  במעט מסתפק הסובל הבט גם  ועתה !
הכלוראה, כוללת השמחה מנוחה ,כי לו אין הזה , העולם  על  הדואג אדם  כל  כי ,

בחלקו השמח לכן האל . לו שחלק במה  יסתפק ולא ממון, להרויח  מחשב הוא ותמיד
כתוב וכן ונחלתו. חלקו  שהוא בהם  ישמח כי עני , הוא אם אף  עשיר, (תהלים הוא 

נז) אומרקיט הוא וכן אמרתי", ה ' "חלקי  ג ). קח  ה '".(תהלים  מבקשי לב  ."ישמח 
גדולה  ובשמחה  עבודתם בענין  שלם  בנועם שהם  הצדיקים, בנפשות  הזאת והמידה 

שנאמר כמו  יא )בפרישותם, לב ישרי.(תהלים  כל והרנינו צדיקים  וגילו בה' "שמחו
אומר לב" הוא וכן  יא ), צז שמחה".(תהלים  לב ולישרי לצדיק זרוע  ."אור 

את תאהב  היא סודה ענין יודעת וכשהיא למעלה , העולה  ממעלה  שהנפש לפי
מצוותיו  ותסגל בוראה

 שזכה על  בלבו ישמח המצוות שיעשה ובעת התורה , על שמחתו  אדם כל  ישים 
ו לו. ישתחוו  מעלה  בני  אשר  עליון, למלך  עבד  דוד להיות  אמר קיטכן (תהלים 

רב".קסב ) שלל  כמוצא אמרתך על  אנכי  "שש לו. יש בשמחה , המצוות  העושה  וכל
למשא עליו שהמצוות ממי יותר ידות אלף  היושכר  כולו, היום כל  ודוד  אברהם .

להרים  הוא ברוך  להקדוש ותשבחות בשירות ומשבחים  ומפארים  בתורה  עסוקים 
רוח  הוא  ברוך  הקדוש ושולח טעמיו , וטוב  דרכיו, בכל מצליח  ואז בשמחה. קול
בגיל , קשורה  ונפשו הוא , ברוך הקדוש אהבת  ומתמלא  שמח, ולבו  בקרבו, הקודש
ונכנס  וישר , הוא, ברוך השם, ירא  שהוא  לפי מעלה, של וחידושים  רזים  להם ומגלה

בקרבו. כה )הטעם אות יב פרק  האהבה שלמה(שער שאמר ו)וזהו ה השירים  "נפשי(שיר .
בדברו ", טז)יצאה  כג דוד (משלי  אמר וכן  מישרים", שפתיך בדבר  כליותי  "ותעלוזנה .

א ) קד  נפשי ",(תהלים  "ברכי ענין. יודעת וכשהיא  למעלה, העולה ממעלה שהנפש  לפי 
מצוותיו ותסגל בוראה  את  תאהב היא המחיצה סודה  אל הנפש תגיע וכאשר  ,

עת  ובכל  בחדריה , ותשעשע במצפוניה תייחדהו אז לו , דומה  היא  אשר והמעלה 
שולח  הוא, ברוך השם , אז  יצועו , על  בלילה  אותה וזוכרת אהבתו חושקת רגע ובכל 

  

שנאמר  כענין האהבה, חשק  מרוב וידליק יבער  והלב השמחה, חשק  סאבה (ישעיה

שמחה .י ) לאותה  הזוכה הנפש  ואשרי באלהי". נפשי  תגל בה' אשיש "שוש .

שמחה מתוך אלא שורה השכינה  אין 

 שמחה מתוך  אלא  שורה  ב )השכינה  ל בכל (שבת מתנבאים היו  לא  הנביאים וכל  ,
שאין ומתנבאים , לב  וטובי שמחים  ויושבים דעתם  מכוונים  אלא שירצו, עת
בני לפיכך שמחה, מתוך אלא  עצבות מתוך ולא עצלות  מתוך שורה  הנבואה 

כדכתיב הנבואה, ומבקשים  וכנור ותוף  נבל לפניהם  מביאים טו)הנביאים  ג  ב .(מלכים 
ה יד עליו ותהי המנגן כנגן '"."והיה

השמחה בתפארת שתתפאר הנשמה  תפארת

זיו ותבהיק באלהים תשמח  אשר השמחה , בתפארת שתתפאר הנשמה 
תשוקת  באהבה  ליוצרה  חמדתה אור  ויערב הודה, יקר להבהיק  יראתה
נוהמת  ותהיה  הטהורות, הזכות  המחשבות  יופי עטרת להתעטר  עליון, תאות חשק

עליון, ידיד לידידה עליצתה גיל דורשתלגודל  ותהיה  חיבה , בקישור ותתקשר
ומתגדלת מתרוממת היא  אשר ובעת  החיים . באור לאור  המעלות  אחר וחוקרת

מתפשטתומתגלגלת היא  אז יתברך , לבורא, באמונתה  ומתדבקת  יוצרה קדושת לדעת
הקדשים, קודש  קדושת  מתקדשת  שעה באותה  בשמחתה . ומרחבת  גיל ואזבחידוש 

ומתייפה  מתייקרת ההיא ובעת המלכים, מלכי מלך לפני  חן ונושאת מתאווה 
להכניסה  זיוה  להצהיר יסגלנה העליון ואז  הדרתה, תוקף עוז גאון בהדרת ומתהדרת
השמחים , עבודתו מאנשי ישימנו  והרחמן החיים . בצרור ולצוררה זוהר בחדרי 

עכ"ל .

 לנו מגלה  חכמה הראשית להלן)המעתיק : הזה (ראה  הפרק  הלשון : בזה 
אצלינו נמצא  אשר מדות  בית  ומספר הבטחון בשער הלבבות מחובת  כללתי

יד  כפיבכתיבת  בו  שהוספנו ומה  צדיקים ] אורחות לספר  שכוונתו נראה  [לכאורה 
תוספת ] שהוא  מה  המעיין  יראה אשר כפי  השם  שחננו  מה 

השתוות מדת מדרגת

:" אדם "תולדות  הגר"א בספר של תלמידו  זלמן, ר' הצדיק  נסע אחת שפעם ,
למלון, בבואם ויהי  בדרך, זללה "ה  מוולאזין חיים  ר' הגאון  אחיו  עם ז"ל ,
ר' וירא  משם, נסעו  וכאשר ללון , מקום  להם נתן ולא  קשות  המלון  בעל אתם דבר 

בוכה  אתה  למה  לו, ויאמר בוכה, הוא והנה  זלמן, ר ' אחיו את לבך חיים השמת ?
חלילה  בוכה אני  אין זלמן , ר' ענה הדברים. לכל לבי נתתי לא ואני  האיש , דברי אל 
אני, ובוכה האיש, מדברי לב כאב  מעט  הרגשתי  אך  האיש, אלינו  שדבר גנות , על 

למעלת  עדין הגעתי  שלא ע "ב )על פ"ח דף  שמחין"(שבת וכו ' עולבין  ואינן "הנעלבין 



          

מהבשטה "ק  שמקובל האחרון בדף  אמת דברי יושר הקדוש בספר [ועיין  עכ "ל. וכו ',
- אזוי כך)אזוי  או השתוות].(כך, מדת -

מבשר ח .)קול והגבעות:(ח "א ההרים  תובלון, ובשלום  תצאו בשמחה כי
כף לפניכם  ימחאו השדה עצי וכל רינה לפניכם יב )יפצחו  נ"ה .(ישעיה 

נשבה  ופתאום וייסל, הנהר שפת על ז"ל  זי"ע  הרר "ב טייל אחת פעם כי  מסופר ,
והעי חזקה, להסחף רוח התחיל  ומיד הגועש, הנהר תוך  אל  מהבחורים, אחד פה

גריסען מיר  לאז אליו , צעק ז "ל, הרר"ב  אל עיניו  נשא הנער כאשר האדיר . בזרם 
ונהיה  הבחור  פני  נשתנו  ומיד ללויתן . שלום דרישת מסור  היינו , לויתן . דעם
זה  אחר  כך על אמר  וניצל. המים  מן יצא  כוחו  ובשארית אומץ, וקבל בשמחה 
כל  אצלו אבדה וכי מאד , רע  שמצבו ראיתי  טובע, הבחור את  בראותי ז "ל, הרר "ב
וכך  הזו, מהצרה יצא הוא שמחה  עם תצאו , - בשמחה כי לעצמי , ואמרתי  תקוה ,
[המבי"א  מכולם. יוצא אז בשמחה הוא אם אדם, על שבאים הצרות מכל  כי הווה ,
- זי"ע הרר"ב  של  הקדוש  שמו זכות בודאי, הכותב, אמר  חסידים ]. כתבי  מתוך  -
חדשות  בנפלאות  [עיין  הנהר . מסחף  להנצל הזה  לנער עמדה - זצ"ל  שמחה

מ "ט  דף ע"ב].ליקוטים ,

עמו  שינהגו מושך  כך  למטה  ובשמחה  ורחמים בחסד  עצמו מנהיג כשאדם
כן.מלמעלה 

לוי שניה )קדושת  קדושה לפורים  היום (קדושות בזה להרבות יש לכן :
עת  ובכל זמן שבכל הגם רבה, ובשמחה בחדוה לאביונים  במתנות
לשמוח  יש פורים ביום היום רבה, בשמחה  צדקה בנתינת  להרבות יש יום וביום
צדקה  הישראלי  האיש שנותן כמו  כי  לאביונים . מתנות כשמקיימין  מאד  עד 
שהשם  גורם  כן  העני, עם  ומתחסד החסד במדת עצמו  את ומתלבש  לעני
ולכל  השרפים  לכל  בחסדו  ומשפיע החסד במדת עצמו  את  מתלבש יתברך
וששון רב שפע  ההיכלות ולכל הנשמות  ולכל  העולמות לכל  הקודש אופני 

ז"ל חכמינו  שאמרו  כמו התחתון, ולעולם  העולמות לכל  ב )ושמחה  קנא , (שבת

השמים מן עליו מרחמין הבריות על המרחם את כל  מנהיגים  שישראל וכמו .
חבריהם  עם חסד  עושין אם  למעלה , המדות  מעוררין כן הזה בעולם עצמם
כל  על מעלה  למעלה ורחמים חסדים  מעוררים  ככה חבריהם עם  ורחמנות

בגמרא  שאמרו וזהו לג )העולמות. א, של (איכ"ר בפמליא כח  מוסיפין ישראל 
ממעזבוזמעלה . טוב שם  בעל ישראל מוהר "ר קדישא בוצינא שאמר  וכןוכמו ,

צילך' 'ה ' במדרש, ה )הוא  קכא, הצל (תהלים  כך  עושה  שאדם כמו  הצל  מה  ,
כל  את מנהיג  כביכול כן עצמו  את  מנהיג  שאדם  כמו כביכול כן  עושה,
ושמחה  ובששון וברחמים בחסד אם המדות. באלו  העושה האדם  ואת העולמות
העושה  האדם ואת העולמות  כל את מנהיג  יתברך  השם כן ולמצות, לתורה

חסד ושמחה  ורחמים .ששון

  

וצהלה והששון השמחה  גרם שנשמתו עבור אותו ומנשקין  מחבקין הנשמות כל 
העולמות לכל

העני עם שמתחסד ובחסד שנותן בצדקה וגורם  הוא  ברוך הבורא  את העובד 
חסד  ושמחה  ששון גורם הוא כן  ובניו, ואשתו  העני  את  שמשמח  ובשמחה
ולכל  הקודש שרפי ולכל קץ, אין עד עולמות רבבות  רבוא  העולמות לכל ורחמים 
כל  ומלאים התחתון , והעולם והנשמות  וההיכל הקודש ומלאכי הקודש  ואופני  חיות 
וחסדים  וצהלה ושמחה  בששון הזה  ועולם  וההיכלות והנשמות ומלאכים  העולמות

ולנשמתו . לו  ואשרי  וכלורחמים , המלאכים כל למעלה עולה  כשנשמתו די ולא
והששון השמחה גרם  שנשמתו  עבור אותו ומנשקין  מחבקין הנשמות וכל  העולמות 
והצהלה והשמחה הששון גורם שנשמתו המלאכים , ולכל  העולמות  לכל וצהלה
וחיות ושרפים מלאכים  אלפים  רבבות ולרבוא עולמות  אלפים רבבות  לרבוא והשפע

הקודש לדיוקנא ואופני יקר 'הבו לפניו  מכריזין  המלאכים וכל  העולמות  וכל ,
לאביונים . מתנות  בנתינת  דמאריה ' רעותא  דעביד דפלניא 

המצות כל על  מאד שמח  שיהיה  ליוצרו, רוח נחת עושה  אשר האיש  אשרי 

 ומתנות צדקה  מצות  ידי על  ובפרט הבורא , מצות  שמקיימין  ידי על  הואיל
שביארנו. מה כפי  העולמות  בכל  רב שפע  ישפיע שהאל גורמים לאביונים ,

המצותלכן כל על מאד  שמח שיהיה ליוצרו , רוח  נחת עושה  אשר  האיש  ,אשרי
ישים  ואל  רבה , ובחדוה  בשמחה ויעשה לאביונים , ומתנות  הצדקה מצות על  ובפרט
שנותן בעת מעותיו לו יחסר  כי עין צרת  איזה  או צער איזה ושלום חס לבו אל 
לו יוסיף הוא ברוך הבורא  מחסדי אזי העולמות  בכל חסד שגורם  כיון כי לעניים ,
במצוה  חסד  שגורמים  כיון לנו , דבר כאשר  אותנו ויברך פעמים אלף ככה האל
הטבע , בעולם  רב שפע לאביונים  מתנות ידי  על שגורמין  ביארנו  אשר ובפרט הזאת .
רב  שפע שיתוסף  כיון  לכן שכתבנו , כמו 'אביונים' נקראים המה  אשר הזה, בעולם 

ותורתו. ליראתו  לעבודתו  וכבוד עשירות  להנותן יתוסף  בודאי הזה (קדושתבעולם 

פורים ) – שניה  קדושה לוי

המציא כל  כלל הוא הקדמון  אור למיניהםסוד  ההויות וכל  ות

:הקדש אורשקל ז "ל אמרו ליהודים. שמחה  לב ולישרי לצדיק זרוע אור 
סופו ועד  העולם מסוף  בו  ורואה צופה אדם  בראשית  במעשה הב"ה שברא
עמד  בעולם  לבוא העתידים והרשעים הפלגה  ובדור  המבול בדור שנסתכל  כיון
שמחה , לב ולישרי לצדיק זרוע  אור  דכתיב  לבוא לעתיד  לצדיקים גנזו  ולמי  וגנזו,
דכתיב  בראשית  במעשה  שנברא  הראשון  האור  הוא  זה אור כי והתבוננת  ידעת כבר 
פרשו כי ואמנם  היה , שכבר  אור ואמרו  ז"ל  דקדקו  כי  ואמנם אור , יהי אלהים  ויאמר 
אבל  יהי, אלא נאמר לא  אור  והיה  ז"ל  שאמרו  במה ודקדקו המפרשים הרבה בו
הוא  הקדמון  אור  סוד כי  ראיתי תורה  בסתרי  היה , שכבר אור הנסתרות  בסוד אמרו



          

מהבשטה "ק  שמקובל האחרון בדף  אמת דברי יושר הקדוש בספר [ועיין  עכ "ל. וכו ',
- אזוי כך)אזוי  או השתוות].(כך, מדת -

מבשר ח .)קול והגבעות:(ח "א ההרים  תובלון, ובשלום  תצאו בשמחה כי
כף לפניכם  ימחאו השדה עצי וכל רינה לפניכם יב )יפצחו  נ"ה .(ישעיה 

נשבה  ופתאום וייסל, הנהר שפת על ז"ל  זי"ע  הרר "ב טייל אחת פעם כי  מסופר ,
והעי חזקה, להסחף רוח התחיל  ומיד הגועש, הנהר תוך  אל  מהבחורים, אחד פה

גריסען מיר  לאז אליו , צעק ז "ל, הרר"ב  אל עיניו  נשא הנער כאשר האדיר . בזרם 
ונהיה  הבחור  פני  נשתנו  ומיד ללויתן . שלום דרישת מסור  היינו , לויתן . דעם
זה  אחר  כך על אמר  וניצל. המים  מן יצא  כוחו  ובשארית אומץ, וקבל בשמחה 
כל  אצלו אבדה וכי מאד , רע  שמצבו ראיתי  טובע, הבחור את  בראותי ז "ל, הרר "ב
וכך  הזו, מהצרה יצא הוא שמחה  עם תצאו , - בשמחה כי לעצמי , ואמרתי  תקוה ,
[המבי"א  מכולם. יוצא אז בשמחה הוא אם אדם, על שבאים הצרות מכל  כי הווה ,
- זי"ע הרר"ב  של  הקדוש  שמו זכות בודאי, הכותב, אמר  חסידים ]. כתבי  מתוך  -
חדשות  בנפלאות  [עיין  הנהר . מסחף  להנצל הזה  לנער עמדה - זצ"ל  שמחה

מ "ט  דף ע"ב].ליקוטים ,

עמו  שינהגו מושך  כך  למטה  ובשמחה  ורחמים בחסד  עצמו מנהיג כשאדם
כן.מלמעלה 

לוי שניה )קדושת  קדושה לפורים  היום (קדושות בזה להרבות יש לכן :
עת  ובכל זמן שבכל הגם רבה, ובשמחה בחדוה לאביונים  במתנות
לשמוח  יש פורים ביום היום רבה, בשמחה  צדקה בנתינת  להרבות יש יום וביום
צדקה  הישראלי  האיש שנותן כמו  כי  לאביונים . מתנות כשמקיימין  מאד  עד 
שהשם  גורם  כן  העני, עם  ומתחסד החסד במדת עצמו  את ומתלבש  לעני
ולכל  השרפים  לכל  בחסדו  ומשפיע החסד במדת עצמו  את  מתלבש יתברך
וששון רב שפע  ההיכלות ולכל הנשמות  ולכל  העולמות לכל  הקודש אופני 

ז"ל חכמינו  שאמרו  כמו התחתון, ולעולם  העולמות לכל  ב )ושמחה  קנא , (שבת

השמים מן עליו מרחמין הבריות על המרחם את כל  מנהיגים  שישראל וכמו .
חבריהם  עם חסד  עושין אם  למעלה , המדות  מעוררין כן הזה בעולם עצמם
כל  על מעלה  למעלה ורחמים חסדים  מעוררים  ככה חבריהם עם  ורחמנות

בגמרא  שאמרו וזהו לג )העולמות. א, של (איכ"ר בפמליא כח  מוסיפין ישראל 
ממעזבוזמעלה . טוב שם  בעל ישראל מוהר "ר קדישא בוצינא שאמר  וכןוכמו ,

צילך' 'ה ' במדרש, ה )הוא  קכא, הצל (תהלים  כך  עושה  שאדם כמו  הצל  מה  ,
כל  את מנהיג  כביכול כן עצמו  את  מנהיג  שאדם  כמו כביכול כן  עושה,
ושמחה  ובששון וברחמים בחסד אם המדות. באלו  העושה האדם  ואת העולמות
העושה  האדם ואת העולמות  כל את מנהיג  יתברך  השם כן ולמצות, לתורה

חסד ושמחה  ורחמים .ששון

  

וצהלה והששון השמחה  גרם שנשמתו עבור אותו ומנשקין  מחבקין הנשמות כל 
העולמות לכל

העני עם שמתחסד ובחסד שנותן בצדקה וגורם  הוא  ברוך הבורא  את העובד 
חסד  ושמחה  ששון גורם הוא כן  ובניו, ואשתו  העני  את  שמשמח  ובשמחה
ולכל  הקודש שרפי ולכל קץ, אין עד עולמות רבבות  רבוא  העולמות לכל ורחמים 
כל  ומלאים התחתון , והעולם והנשמות  וההיכל הקודש ומלאכי הקודש  ואופני  חיות 
וחסדים  וצהלה ושמחה  בששון הזה  ועולם  וההיכלות והנשמות ומלאכים  העולמות

ולנשמתו . לו  ואשרי  וכלורחמים , המלאכים כל למעלה עולה  כשנשמתו די ולא
והששון השמחה גרם  שנשמתו  עבור אותו ומנשקין  מחבקין הנשמות וכל  העולמות 
והצהלה והשמחה הששון גורם שנשמתו המלאכים , ולכל  העולמות  לכל וצהלה
וחיות ושרפים מלאכים  אלפים  רבבות ולרבוא עולמות  אלפים רבבות  לרבוא והשפע

הקודש לדיוקנא ואופני יקר 'הבו לפניו  מכריזין  המלאכים וכל  העולמות  וכל ,
לאביונים . מתנות  בנתינת  דמאריה ' רעותא  דעביד דפלניא 

המצות כל על  מאד שמח  שיהיה  ליוצרו, רוח נחת עושה  אשר האיש  אשרי 

 ומתנות צדקה  מצות  ידי על  ובפרט הבורא , מצות  שמקיימין  ידי על  הואיל
שביארנו. מה כפי  העולמות  בכל  רב שפע  ישפיע שהאל גורמים לאביונים ,

המצותלכן כל על מאד  שמח שיהיה ליוצרו , רוח  נחת עושה  אשר  האיש  ,אשרי
ישים  ואל  רבה , ובחדוה  בשמחה ויעשה לאביונים , ומתנות  הצדקה מצות על  ובפרט
שנותן בעת מעותיו לו יחסר  כי עין צרת  איזה  או צער איזה ושלום חס לבו אל 
לו יוסיף הוא ברוך הבורא  מחסדי אזי העולמות  בכל חסד שגורם  כיון כי לעניים ,
במצוה  חסד  שגורמים  כיון לנו , דבר כאשר  אותנו ויברך פעמים אלף ככה האל
הטבע , בעולם  רב שפע לאביונים  מתנות ידי  על שגורמין  ביארנו  אשר ובפרט הזאת .
רב  שפע שיתוסף  כיון  לכן שכתבנו , כמו 'אביונים' נקראים המה  אשר הזה, בעולם 

ותורתו. ליראתו  לעבודתו  וכבוד עשירות  להנותן יתוסף  בודאי הזה (קדושתבעולם 

פורים ) – שניה  קדושה לוי

המציא כל  כלל הוא הקדמון  אור למיניהםסוד  ההויות וכל  ות
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וסוד  הכל על עליון ראש הוא כי אמנם למיניהם, ההויות וכל המציאות כל כלל
י' שהיא  התעלומה  נקודה סוד המציא  הכל  התחלת כי  והבן  הוא, הוא המציאות
הנקודה , אותה  במציאות אחד ענין הוא והוא מציאותו אצילות  מזוהר  שהוציא 
היה  וחקוק חתום  היה שכבר  וזהו  אור הוא  אויר  מסוד  שנשתייר מה  והלאה  ומשם 
ועד  העולם מן הוא  אשר  המציאות ענין ראש  כי  והתבונן  אויר , ענין בסוד  זה מקודם
ימין, אברהם, חסד, הראשון , אור הוא כי ואמנם  השמים , קצה  והוא  זהו העולם
לפרש  יש  אבל  בו אשר אחרים שמות והרבה אהבה, גדול, כהן כסף, מים, דרום ,

הדעת : תשיג אשר כפי  האלה  בדברים ולעיין

האמונה קיום מקיים הוא הבריות עם חסד המקיים

אמרנו אשר כפי השמים את  וברא הקב"ה בו שנתעטף אור זהו הראשון
הנתעטף  אור  היא  כי  ואמנם יתברך ברצונו השמים נבראו  זה ונכח והתעוררנו 
מאור הוא  שלו  התנוצצות וזו מטה של לקצוות  המאיר  אור וזהו ונעלם , סתום  אור  בו
הזאת  המדרגה  לפי העולם ברא שמו  יתברך הוא  כי  על הוא  חסד הנעלם , הזוהר 
האור התפשטות המשכת מסוד כי  יבנה חסד עולם אמרתי  דכתיב  מאתו  הכל והמציא 
והנתהווים  הנמשכים  הם חסדים  הרבה כי  אמנם למטה, ההמשכות כל נבראו הזה
שיבנה  כדי  יבנה, אלא  כתיב לא נבנה  חסד  יבנה  חסד עולם  שאמרנו  מה  וזהו ממנו
זו על זולתי מתקיים  אינו  העולם  כי ואמנם שלו, התנוצצות זוהר וימשך תמיד 
עם  חסד המקיים כי והתבונן חסד, לפי זולתי עומד  אינו העולם  כל כי המדרגה 
מקומו זכה  לפיכך ואברהם  הזאת , המדרגה  קיום האמונה קיום  מקיים הוא  הבריות 
ועל  הבריות, עם  חסד לעשות  תמיד השתדל  הוא כי  אברהם  המדרגה  סוד ולהקרא 

למורשה  לו נתנה לאברהם .כן  וחסד  דכתיב





 
 

וסגולותיה  השמחה

             
             
             
             
             
              
              
             

       

            
        
         
           
             

  


ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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ל מרב לבב בטב מחה  אלהי ה' את  עבד לא אר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹחת

 וירא קט "ו:)פרשת מה (דף  חמי :ֲ◌ֵ◌ַ◌
כח )כּ תיב, לא (דברים  אׁש ר  ּת חת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לבב  וּ בטוּ ב בּ שׂ מחה אלהי יי את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעבד ּת 
א ׁש ר ּת חת  רזא , איהוּ  קרא האי  כּ ל. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹֹ◌ֵמרב
הווּ  דּ כהני  בּ זמן  בּ שׂ מחה, עבדּת  ◌ֲ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
בּ שׂ מחה . היא ודא  ועלוון  קרבּ נין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְקרבין
א לּ וּ  כּ ל, מר וֹ ב ליואי. אלּ ין לבב, ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בטוּ ב 
ונטלי בּ ינייהוּ  אמצע יּ ים דּ הו וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

דּ כתיב , סטרין . מכּ ל  ט )בּ רכאן  (ישעיה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א לּ ין ה מחה . הגדּ ל ּת  לוֹ  ה גּ וֹ י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהרבּ ית
א לּ וּ  בּ ּק ציר , כּ שׂ מחת לפני שׂ מחוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַכּ הני.
לוֹ ן  בּ רי ה וּ א   בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מכּ לּ א . מעשׂ רא  ויהבי  דחקלא ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעבּ וּ רא 
ליואי א לּ ין  ׁש לל. בּ חלּ קם יגילוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

אדרא . מ גּ וֹ  מע שׂ רא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ נטלא 

 דק אברהם רת זהי  ה מחה  לְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהג

 ישׂ ראל אלּ ין ה גּ וֹ י . הר בּ ית אחר  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוּ א  בּ רי דקוּ ד ׁש א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִדּ מהימנוּ תא

המחה ,על  הגדל ּת  ל וֹ  חזי. כּ דקא  ייהוּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ אברהם  עלּ אה  רי ׁש א דר גּ א איהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָדּ א 
בּ יּה  וחדוה  גּ ד וֹ ל  דּ איה וּ  בּ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתדּ בּ ק

◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת כּ ח .

 היא  ה ציר ְִִִֶֶַַָָמחת

, ע "ב )לפני קטז בּ ׁש עתא (דף  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כּ שׂ מחת  . ּב לאתדבּ קא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ סלקין
בּ ּק ציר דּ שׂ מחת  ישׂ ראל  כּ נסת  דּ א  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּק ציר,
ׁש לל . בּ חלּ קם  יגיל וּ  כּ א ׁש ר  הוה . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִדּ יליּה 
וּ רתיכין חילין ׁש אר  אלּ ין יגיל וּ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

הקודש: תב,בלשון  מה  כח)ראה דברי) ְֵַָ
אלהי ה' את  עבד לא  א ר ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹחת
זה סק ל. מרב לבב בטב ְְְִֵֵֶָָָֹֹמחה
מחה , עבד לא  א ר  חת סד. ְְְֲִֶַַַָָָֹה א 
קרנ ת  מקריבי  הי הני זמְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
 לבב בט ב מחה . היא  וז ְְְְְִִֵָָוע לת,
הי יראל  א  ל מרב .הלו  ְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹא
מל ברכת ונטל יניה י ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאמצע

תב ,דדיט)ה ל(ישעיה הי  הר ית ְְִִִֶַַָָָ
 מח .הני ה  א המחה. לְְְְֲִִִֵַַַָָָֹהג
יראל א  ציר  מחת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפני
באת  את לה  ר הא ר  דהְֵֶֶֶַַַָָָ
א ר ה ל. מ מער תני ונ ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹה דה
טלי   לו  א  לל  ק ח ְְְְִִִִֵֶַָָָָיגיל
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ל מרב לבב בטב מחה  אלהי ה' את  עבד לא אר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹחת

 וירא קט "ו:)פרשת מה (דף  חמי :ֲ◌ֵ◌ַ◌
כח )כּ תיב, לא (דברים  אׁש ר  ּת חת ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לבב  וּ בטוּ ב בּ שׂ מחה אלהי יי את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעבד ּת 
א ׁש ר ּת חת  רזא , איהוּ  קרא האי  כּ ל. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹֹ◌ֵמרב
הווּ  דּ כהני  בּ זמן  בּ שׂ מחה, עבדּת  ◌ֲ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
בּ שׂ מחה . היא ודא  ועלוון  קרבּ נין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְקרבין
א לּ וּ  כּ ל, מר וֹ ב ליואי. אלּ ין לבב, ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בטוּ ב 
ונטלי בּ ינייהוּ  אמצע יּ ים דּ הו וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

דּ כתיב , סטרין . מכּ ל  ט )בּ רכאן  (ישעיה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א לּ ין ה מחה . הגדּ ל ּת  לוֹ  ה גּ וֹ י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהרבּ ית
א לּ וּ  בּ ּק ציר , כּ שׂ מחת לפני שׂ מחוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַכּ הני.
לוֹ ן  בּ רי ה וּ א   בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מכּ לּ א . מעשׂ רא  ויהבי  דחקלא ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעבּ וּ רא 
ליואי א לּ ין  ׁש לל. בּ חלּ קם יגילוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

אדרא . מ גּ וֹ  מע שׂ רא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ נטלא 

 דק אברהם רת זהי  ה מחה  לְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהג

 ישׂ ראל אלּ ין ה גּ וֹ י . הר בּ ית אחר  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוּ א  בּ רי דקוּ ד ׁש א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִדּ מהימנוּ תא

המחה ,על  הגדל ּת  ל וֹ  חזי. כּ דקא  ייהוּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ אברהם  עלּ אה  רי ׁש א דר גּ א איהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָדּ א 
בּ יּה  וחדוה  גּ ד וֹ ל  דּ איה וּ  בּ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתדּ בּ ק

◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת כּ ח .

 היא  ה ציר ְִִִֶֶַַָָמחת

, ע "ב )לפני קטז בּ ׁש עתא (דף  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כּ שׂ מחת  . ּב לאתדבּ קא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ סלקין
בּ ּק ציר דּ שׂ מחת  ישׂ ראל  כּ נסת  דּ א  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּק ציר,
ׁש לל . בּ חלּ קם  יגיל וּ  כּ א ׁש ר  הוה . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִדּ יליּה 
וּ רתיכין חילין ׁש אר  אלּ ין יגיל וּ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

הקודש: תב,בלשון  מה  כח)ראה דברי) ְֵַָ
אלהי ה' את  עבד לא  א ר ְֱֲֶֶֶַַַָָֹֹחת
זה סק ל. מרב לבב בטב ְְְִֵֵֶָָָֹֹמחה
מחה , עבד לא  א ר  חת סד. ְְְֲִֶַַַָָָֹה א 
קרנ ת  מקריבי  הי הני זמְְְֲִִִִֶַַָָָֹ
 לבב בט ב מחה . היא  וז ְְְְְִִֵָָוע לת,
הי יראל  א  ל מרב .הלו  ְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹא
מל ברכת ונטל יניה י ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאמצע

תב ,דדיט)ה ל(ישעיה הי  הר ית ְְִִִֶַַָָָ
 מח .הני ה  א המחה. לְְְְֲִִִֵַַַָָָֹהג
יראל א  ציר  מחת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפני
באת  את לה  ר הא ר  דהְֵֶֶֶַַַָָָ
א ר ה ל. מ מער תני ונ ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹה דה
טלי   לו  א  לל  ק ח ְְְְִִִִֵֶַָָָָיגיל
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הקודש: א בלשון  ה י הרית אחר ְִִֵֵַַָָָבר 
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טרפא  וטרפי ׁש לל דּ מחלּ קי  בּ זמנא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלת ּת א 
דכ לּ א . ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש יתא 

אחת בת ומחה  עצב ת  ְְְְְִִַַַַַָחינת

פקודי ע "א )פרשת רנ"ה  א וּ ף (דף  :
בּ מח ׁש בה , סליק  דּ א  כּ גונא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲהכי,

ּפ סוֹ לת, בּ י ּה  דּ את בּ רר  ויתברירכּ מה  (ס "א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
דאצטריך, מאן אשתלים  בהו אלין הכי , אוף

וכלא ) במחשבה סליק  כך ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוית בּ רירודאי
ודאי , דּ אצטרי מאן אׁש ּת לים בּ הוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִאלּ ין,

וכ לּ א סליק  בּ מח ׁש בה  סליק , רנ"הכּ ד (דף  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
דּ א ,ע "א ) מ ּס טרא חידוּ  .דּ אצטרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ מה

דּ א . מ ּס טרא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַועציב וּ 

(.ע"ה דף  ג ' ׁש מע וֹ ן,(חלק  רבּ י בּ כה  :ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
רבּ י אמר אלעזר, ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָוּ בכה 
מ ּס טרא  בּ לבּ אי ּת קיעא  בּ כייה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
אחרא . מ ּס טרא בּ לבּ אי וחדוותא  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲחדא ,
עד  ׁש מענא דּ לא  מ לּ ין , ׁש מענא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא

חוּ לקי. זכּ אה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א,

ה מחה ידי על  רק רה  נבואה  ְְְִֵַַַַָָָֻרח

 ּת פ לּ ה הנּ ביא, לחבּק וּ ק ּת פלּ ה  אחר  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ איה וּ  חב ּק וּ ק, בּ גין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלחבּק וּ ק:
יראתי ׁש מע ׁש מע ּת י יי' בּ גיני ּה . ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָעביד
ר וּ חא  עליּה  א ּת ער  הוה כּ ד חזי, ּת א  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוגוֹ ',
הוה  ּת פ לּ ה, דּ ה וּ א  דּ א אתר  על ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ נבוּ אה
אמרי, מתלא  וּ מז דּ עזע. דּ חיל  והוה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָאתי 
יי' אזדּ עזע. מּק ליּה  מ כּ ל בּ א ,  דּ נׁש י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
.ּפ על מאן חיּ יה וּ , ׁש נים בּ קרב  ָּפ על◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ילי ּה . ּפ על דּ איהוּ  קאמר, עלי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א,
להאי ח יּ ין ליּה  הב חיּ יה וּ . ׁש נים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ קרב
אחר, דּ בר עלּ אין . ׁש נין  בּ קרב , ָּפ על◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
על  בּ קדמיתא . כּ ד ימ וּ ת  דּ לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַחיּ יה וּ 
ׁש גיאוֹ ת  על  ׁש גי וֹ נ וֹ ת, על  מאי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש גיוֹ נ וֹ ת,

אמר דא ּת  כּ מה ליּה . יט )מבּ עי (תהלים  ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אלּ א יבין. מי  אבל)ׁש גיא וֹ ת  הוא  (כלא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

טר רפי וט לל קיח זמְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
הל. ְִֵַֹרא ית

הקודש: עלהבלשון  כ מ   ְֵֶַָא
סלת,  ברר  מ (והתבררח בה , ְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

עלה  כ ודאי ,שצרי מה השתל  שבה אלו .כ  א

והכל) הבמחשבה  ה א ה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָונברר
עלה עלה, ו אי .רי ְִֶֶַַַָָָָָמה 
מד מחה .רי מ והל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹחבה,

זה. מד ועצב ְִֶֶֶֶַזה,

הקודש: ר י בלשון  בכה  , מע רי ְִִִַַָָָָכה
תקעה כה  אלעזר, רי אמר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאלעזר .
אחר , מד לי  ו מחה  אחד, מד  ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָל י
עד מעי א דברי מעי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהרי 

חלקי! א רי ְְִֵֶַַָע ה .

הקודש: לחבק בלשון  פ ה אחר  ְֲִֵַַַָָָבר
חבק  מ לחבק, פה  ְֲֲִִִַַַַָָה ביא 
 מע מע י ה' .ביל ע ה  ְְְֲִִִִֶַָָָהא 
עליו תעררת ראה, א  ,'וג ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָיראתי
פ ה , הא  זה  מק על נבאה ְְִֶֶַַָָָר ח 
מל מזעזע . חד  והיה  א  ְְֲִֵֵַַָָָָָָָהיה
הא למ מלב, נ מי ,מרי ְְִִִִִֶֶֶַא
מי  ,יהח ני קרב  על ה' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמז עזע .
על ה א  אמר, עליו א א  ?על ְֶֶֶַַָָָָָָֹזה
י ח ל   , יה ח ני קרב .ְִִֵֵֶֶֶַַָ
בר עלינ ת.  ני קרב זה ְְְְִֶֶֶֶָָָָָלפעל
חה. מ ימת א   יה ח ְְִֵֵֶֶַַַָָֹאחר
על גינת? על ה מה גינת, ְְִִֶַַַַעל

צרי היה  אמר(לכתב)גיא ת מ , ְְֱִִֶֶַָָָ
יט) הכל(תהלי] אא . יבי מי ְִִִֶָָגיא ת

  

אמר דא ּת  כּ מה ז)ׁש גי וֹ נ וֹ ת, ׁש גּ י וֹ ן(תהלים  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
דּ נביאי, קמייהוּ  הווֹ  ּת וּ ׁש בּ חן  זיני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד.
דא ּת  כּ מה נבוּ אה , ר וּ ח עלייה וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמיׁש רי 

י )אמר  א נביאים (שמואל חבל וּ פגעּת  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וגוֹ ', ות וֹ ף נבל  ולפניהם מה בּ מה  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְי וֹ רדים 

ג )וּ כתיב  ב מנ גּ ן(מלכים  לי קחוּ  וע ּת ה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ליּה  דּ אצטרי חבּק וּ ק, ׁש כּ ן  וכל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.
וּ לבּס מא  דּ ר וּ חא , לנייחא  מ כּ לּ הוֹ ן , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ַי ּת יר
רוּ ח  עליּה  לאמׁש כא אתר , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלההוּ א
בּ ר גּ וונא , כּ האי נביאי כּ לּ ה וּ  וכן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְנב וּ אה.
נביאי ׁש אר כּ ל על דּ סליק  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִמּמ ׁש ה

חוּ לקי ּה . ז כּ אה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ עלמא ,

האדם את  מר א ותחת וה ירת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה מחה 

, מּמ צרים י שׂ ראל נפקוּ  כּ ד חזי, ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
והווּ  בּ ג וּ וייהוּ , ּת ביר  הוה ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵרוּ חיה וֹ ן
יכלין ולא  ּת וּ ׁש בּ חן , אינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַׁש מעין
א וֹ כ סין דּ כלּ הוּ  וּ בׁש עתא  ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְלמחדי,
ארימוּ  כּ לּ ה וּ  בּ ׁש כינ ּת א, נפקוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ רתיכין 
ה וּ א , בּ רי קוּ דׁש א קמי וׁש ירין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְּת וּ ׁש בּ חן 
ר וּ חיהוֹ ן ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּת ער 
ּת וּ ׁש בּ חן, אינּ וּ ן  ׁש מעין  והווּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל,

ּפ רחן. דּ לא  בּ גווייה וּ  רוּ חיה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוקאים 

כּ דין ּפ וּ לחנא , ׁש ביק איהוּ  כּ ד נ ׁש  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ רוּ חי ּה . ּת בירוּ  דּ גרמוֹ י, ּת בירוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע
כּ דין מּמ צרים , נפקוּ  כּ ד ישׂ ראל ,  ַּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ רי וקוּ דׁש א  דּ מוֹ תא , טעמא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָטעימוּ 

דּ כ ּת יב, לוֹ ן , אּס י  יג )ה וּ א  הוֹ ל(שמות  ויי ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הווֹ  אוֹ רחין, וכל וגוֹ '. יוֹ מם ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם 
לג וּ פייה וּ  ועאלין  דּ אסותא , ריחין ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַסלּ קין
הווֹ  ׁש מעין, דּ הווֹ  ּת וּ ׁש בּ חן וקל  ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוא ּת סיין ,

בּ רוּ חיה וֹ ן. ונייחין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחדּ אן

 ע נד ק ה מין זמן א א נמצא לא המאל , מ ד מצאת מחה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹל

  תרומה קמ "ג:)רשת  ואי(דף :ְ◌ִ◌
חדוה , וכל חידוּ , כּ ל הא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵּת ימא ,

אמר  מ גינ ת, אבל] ז)הוא . ש) ְְֱִֶֶַֹ
לפני  הי תח ת מיני  לדוד . יְְְִִִִִֵֵָָָָ
נבאה , רח עליה להרת ביאי ְְְְֲִִֵֶַַַָה

אמר  מ(י א חבל(שמואל  פגע ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ות נבל ולפניה מה מה ירדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנביאי
וכל .'וג   מנ לי  קח וע ה וכתב ,'ְְְְְְְִֵַַָָָוג
, מ יתר  ל  הצטר חבק ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
, מק ת א את לב הרח , ְְֵֶַַַַָָלנחת
ל  מ וכ נבאה. ר ח  עליו  יְְְְְִֵַַָָָָָלהמ
ל על עלה  למה רט  ,ביאי ְְְִִֶֶַַָָָָֹה

!חלק ארי .להע נביאי ְְְְִֵֵֶַָָָאר 

הקודש: יראלבלשון  צא ראה, ְְְְִֵֵֶָָֹא 
והי ,כבת ברה היתה  חר ,צריְְְְְִִִַָָָָָָמ
לייכ ולא  ח ת   ת א מעיְְְְִִִָָֹ
 סיכל הא ל ב עה ְְְִִֶַָָָָֹל מח .
הרימ   הכינה, ע  יצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻוהר בת
הא ,  ר  ד ה לפני ותחת יריְְְִִִִֵַָָָ
ל חר את ה א   ר  ד ה ְֵֶֶַָָָוע רר 
ח ת,  ת א את מעי והי ְְְְִִִֵֶָָָָיראל,

. פרח א כת חר ְְְְֶָָָָָֹועמדה 

הקודש: אזבלשון  עבדה, ע זב אדְֲֵֶָָָָ
הרח.  בר ו העצמת בר את ְְְֲִִֵֶַַָָָידע 
טעמ אז ,צרימ  צא י ראל, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
ר א הא  ר ד וה ה ות, ְִֵֶַַַַָָָטע

תב ,תיג )א לפניה(שמות  הל וה' ְִֵֵֶֶַָָֹ
ריח ת  מעלת הי רכי ה וכל  .'וג מְְְֲִֵַַָָָָי
, אי מתר פלג ונכנסי רפאה , ְְְְְְִִִִֶַָָָל
הי ,מעי הי הח ת ְְְִִֶַָָָוקל 

. חר ונחי  מחיבשלח פרשת  ח "ב  (זוהר  ְְְִִֵָָ
מה .) ד

הקודש: מחהבלשון ל הרי אמר, ְְֲִִֵַָָֹוא
המאל , מד  הא  יר וכל  חדוה ְְְְִִֶַַָָָֹוכל



   

טרפא  וטרפי ׁש לל דּ מחלּ קי  בּ זמנא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלת ּת א 
דכ לּ א . ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש יתא 

אחת בת ומחה  עצב ת  ְְְְְִִַַַַַָחינת

פקודי ע "א )פרשת רנ"ה  א וּ ף (דף  :
בּ מח ׁש בה , סליק  דּ א  כּ גונא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲהכי,

ּפ סוֹ לת, בּ י ּה  דּ את בּ רר  ויתברירכּ מה  (ס "א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
דאצטריך, מאן אשתלים  בהו אלין הכי , אוף

וכלא ) במחשבה סליק  כך ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוית בּ רירודאי
ודאי , דּ אצטרי מאן אׁש ּת לים בּ הוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִאלּ ין,

וכ לּ א סליק  בּ מח ׁש בה  סליק , רנ"הכּ ד (דף  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
דּ א ,ע "א ) מ ּס טרא חידוּ  .דּ אצטרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ מה

דּ א . מ ּס טרא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַועציב וּ 

(.ע"ה דף  ג ' ׁש מע וֹ ן,(חלק  רבּ י בּ כה  :ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
רבּ י אמר אלעזר, ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָוּ בכה 
מ ּס טרא  בּ לבּ אי ּת קיעא  בּ כייה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
אחרא . מ ּס טרא בּ לבּ אי וחדוותא  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲחדא ,
עד  ׁש מענא דּ לא  מ לּ ין , ׁש מענא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא

חוּ לקי. זכּ אה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א,

ה מחה ידי על  רק רה  נבואה  ְְְִֵַַַַָָָֻרח

 ּת פ לּ ה הנּ ביא, לחבּק וּ ק ּת פלּ ה  אחר  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ איה וּ  חב ּק וּ ק, בּ גין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלחבּק וּ ק:
יראתי ׁש מע ׁש מע ּת י יי' בּ גיני ּה . ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָעביד
ר וּ חא  עליּה  א ּת ער  הוה כּ ד חזי, ּת א  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוגוֹ ',
הוה  ּת פ לּ ה, דּ ה וּ א  דּ א אתר  על ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ נבוּ אה
אמרי, מתלא  וּ מז דּ עזע. דּ חיל  והוה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָאתי 
יי' אזדּ עזע. מּק ליּה  מ כּ ל בּ א ,  דּ נׁש י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
.ּפ על מאן חיּ יה וּ , ׁש נים בּ קרב  ָּפ על◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
דּ ילי ּה . ּפ על דּ איהוּ  קאמר, עלי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א,
להאי ח יּ ין ליּה  הב חיּ יה וּ . ׁש נים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ קרב
אחר, דּ בר עלּ אין . ׁש נין  בּ קרב , ָּפ על◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
על  בּ קדמיתא . כּ ד ימ וּ ת  דּ לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַחיּ יה וּ 
ׁש גיאוֹ ת  על  ׁש גי וֹ נ וֹ ת, על  מאי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש גיוֹ נ וֹ ת,

אמר דא ּת  כּ מה ליּה . יט )מבּ עי (תהלים  ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אלּ א יבין. מי  אבל)ׁש גיא וֹ ת  הוא  (כלא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

טר רפי וט לל קיח זמְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
הל. ְִֵַֹרא ית

הקודש: עלהבלשון  כ מ   ְֵֶַָא
סלת,  ברר  מ (והתבררח בה , ְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

עלה  כ ודאי ,שצרי מה השתל  שבה אלו .כ  א

והכל) הבמחשבה  ה א ה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָונברר
עלה עלה, ו אי .רי ְִֶֶַַַָָָָָמה 
מד מחה .רי מ והל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹחבה,

זה. מד ועצב ְִֶֶֶֶַזה,

הקודש: ר י בלשון  בכה  , מע רי ְִִִַַָָָָכה
תקעה כה  אלעזר, רי אמר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאלעזר .
אחר , מד לי  ו מחה  אחד, מד  ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָל י
עד מעי א דברי מעי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהרי 

חלקי! א רי ְְִֵֶַַָע ה .

הקודש: לחבק בלשון  פ ה אחר  ְֲִֵַַַָָָבר
חבק  מ לחבק, פה  ְֲֲִִִַַַַָָה ביא 
 מע מע י ה' .ביל ע ה  ְְְֲִִִִֶַָָָהא 
עליו תעררת ראה, א  ,'וג ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָיראתי
פ ה , הא  זה  מק על נבאה ְְִֶֶַַָָָר ח 
מל מזעזע . חד  והיה  א  ְְֲִֵֵַַָָָָָָָהיה
הא למ מלב, נ מי ,מרי ְְִִִִִֶֶֶַא
מי  ,יהח ני קרב  על ה' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמז עזע .
על ה א  אמר, עליו א א  ?על ְֶֶֶַַָָָָָָֹזה
י ח ל   , יה ח ני קרב .ְִִֵֵֶֶֶַַָ
בר עלינ ת.  ני קרב זה ְְְְִֶֶֶֶָָָָָלפעל
חה. מ ימת א   יה ח ְְִֵֵֶֶַַַָָֹאחר
על גינת? על ה מה גינת, ְְִִֶַַַַעל

צרי היה  אמר(לכתב)גיא ת מ , ְְֱִִֶֶַָָָ
יט) הכל(תהלי] אא . יבי מי ְִִִֶָָגיא ת

  

אמר דא ּת  כּ מה ז)ׁש גי וֹ נ וֹ ת, ׁש גּ י וֹ ן(תהלים  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
דּ נביאי, קמייהוּ  הווֹ  ּת וּ ׁש בּ חן  זיני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד.
דא ּת  כּ מה נבוּ אה , ר וּ ח עלייה וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמיׁש רי 

י )אמר  א נביאים (שמואל חבל וּ פגעּת  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וגוֹ ', ות וֹ ף נבל  ולפניהם מה בּ מה  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְי וֹ רדים 

ג )וּ כתיב  ב מנ גּ ן(מלכים  לי קחוּ  וע ּת ה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ליּה  דּ אצטרי חבּק וּ ק, ׁש כּ ן  וכל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.
וּ לבּס מא  דּ ר וּ חא , לנייחא  מ כּ לּ הוֹ ן , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ַי ּת יר
רוּ ח  עליּה  לאמׁש כא אתר , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלההוּ א
בּ ר גּ וונא , כּ האי נביאי כּ לּ ה וּ  וכן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְנב וּ אה.
נביאי ׁש אר כּ ל על דּ סליק  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִמּמ ׁש ה

חוּ לקי ּה . ז כּ אה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ עלמא ,

האדם את  מר א ותחת וה ירת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה מחה 

, מּמ צרים י שׂ ראל נפקוּ  כּ ד חזי, ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
והווּ  בּ ג וּ וייהוּ , ּת ביר  הוה ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵרוּ חיה וֹ ן
יכלין ולא  ּת וּ ׁש בּ חן , אינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַׁש מעין
א וֹ כ סין דּ כלּ הוּ  וּ בׁש עתא  ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְלמחדי,
ארימוּ  כּ לּ ה וּ  בּ ׁש כינ ּת א, נפקוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ רתיכין 
ה וּ א , בּ רי קוּ דׁש א קמי וׁש ירין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְּת וּ ׁש בּ חן 
ר וּ חיהוֹ ן ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּת ער 
ּת וּ ׁש בּ חן, אינּ וּ ן  ׁש מעין  והווּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל,

ּפ רחן. דּ לא  בּ גווייה וּ  רוּ חיה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוקאים 

כּ דין ּפ וּ לחנא , ׁש ביק איהוּ  כּ ד נ ׁש  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ רוּ חי ּה . ּת בירוּ  דּ גרמוֹ י, ּת בירוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע
כּ דין מּמ צרים , נפקוּ  כּ ד ישׂ ראל ,  ַּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ רי וקוּ דׁש א  דּ מוֹ תא , טעמא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָטעימוּ 

דּ כ ּת יב, לוֹ ן , אּס י  יג )ה וּ א  הוֹ ל(שמות  ויי ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הווֹ  אוֹ רחין, וכל וגוֹ '. יוֹ מם ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם 
לג וּ פייה וּ  ועאלין  דּ אסותא , ריחין ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַסלּ קין
הווֹ  ׁש מעין, דּ הווֹ  ּת וּ ׁש בּ חן וקל  ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוא ּת סיין ,

בּ רוּ חיה וֹ ן. ונייחין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחדּ אן

 ע נד ק ה מין זמן א א נמצא לא המאל , מ ד מצאת מחה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹל

  תרומה קמ "ג:)רשת  ואי(דף :ְ◌ִ◌
חדוה , וכל חידוּ , כּ ל הא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵּת ימא ,

אמר  מ גינ ת, אבל] ז)הוא . ש) ְְֱִֶֶַֹ
לפני  הי תח ת מיני  לדוד . יְְְִִִִִֵֵָָָָ
נבאה , רח עליה להרת ביאי ְְְְֲִִֵֶַַַָה

אמר  מ(י א חבל(שמואל  פגע ְְֱֶֶֶֶַַָָ
ות נבל ולפניה מה מה ירדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנביאי
וכל .'וג   מנ לי  קח וע ה וכתב ,'ְְְְְְְִֵַַָָָוג
, מ יתר  ל  הצטר חבק ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֻ
, מק ת א את לב הרח , ְְֵֶַַַַָָלנחת
ל  מ וכ נבאה. ר ח  עליו  יְְְְְִֵַַָָָָָלהמ
ל על עלה  למה רט  ,ביאי ְְְִִֶֶַַָָָָֹה

!חלק ארי .להע נביאי ְְְְִֵֵֶַָָָאר 

הקודש: יראלבלשון  צא ראה, ְְְְִֵֵֶָָֹא 
והי ,כבת ברה היתה  חר ,צריְְְְְִִִַָָָָָָמ
לייכ ולא  ח ת   ת א מעיְְְְִִִָָֹ
 סיכל הא ל ב עה ְְְִִֶַָָָָֹל מח .
הרימ   הכינה, ע  יצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻוהר בת
הא ,  ר  ד ה לפני ותחת יריְְְִִִִֵַָָָ
ל חר את ה א   ר  ד ה ְֵֶֶַָָָוע רר 
ח ת,  ת א את מעי והי ְְְְִִִֵֶָָָָיראל,

. פרח א כת חר ְְְְֶָָָָָֹועמדה 

הקודש: אזבלשון  עבדה, ע זב אדְֲֵֶָָָָ
הרח.  בר ו העצמת בר את ְְְֲִִֵֶַַָָָידע 
טעמ אז ,צרימ  צא י ראל, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
ר א הא  ר ד וה ה ות, ְִֵֶַַַַָָָטע

תב ,תיג )א לפניה(שמות  הל וה' ְִֵֵֶֶַָָֹ
ריח ת  מעלת הי רכי ה וכל  .'וג מְְְֲִֵַַָָָָי
, אי מתר פלג ונכנסי רפאה , ְְְְְְִִִִֶַָָָל
הי ,מעי הי הח ת ְְְִִֶַָָָוקל 

. חר ונחי  מחיבשלח פרשת  ח "ב  (זוהר  ְְְִִֵָָ
מה .) ד

הקודש: מחהבלשון ל הרי אמר, ְְֲִִֵַָָֹוא
המאל , מד  הא  יר וכל  חדוה ְְְְִִֶַַָָָֹוכל



   

ועל  איה וּ , דּ שׂ מאלא מ ּס טרא ׁש יר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכל
מנגני דּ שׂ מאלא מ ּס טרא  לואי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָדּ א 
מ ּס טרא  דּ א ׁש ּת כח חיד וּ  כּ ל א לּ א , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִׁש ירתא .
בּ זמנא  א לּ א א ׁש ּת כח לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ שׂ מאלא,
דּ ימינא  וּ בזמנא בּ הדיּה . את דּ בּ ק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא 
חדוה  ההוּ א כּ דין בּ הדיּה , ואת דּ בּ ק  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאּת ער 
וכד  לר ּת חא , אוֹ טיב דּ קא  איה וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמימינא ,
מ ּס טרא  איהוּ  וחד וּ  , ּא ׁש ּת כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִרתחא 
מהאי אתי ׁש לימתא חדוה  כּ דין  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא ,
רתחא  אׁש ּת כח , לא  ימינא וכד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִסטרא.
א וֹ טיב , ולא  ,ׁש כי ולא נּ פי ׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ שׂ מאלא
ׁש ל  כּ וֹ ס כּ ה. אי  איכה , כּ דין חדּ י . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְולא
יתבא  דּ קא  עליה, ּת הא  מה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

נּ פי ור ּת חא  ׁש כי .בּ שׂ מאלא, ולא  ׁש , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מתערין. וקינין קנטוּ רין  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַו דּ אי

השכינה מזיו הנהנים עדן , לגן  כשנכנסים הצדיקים שמחת

בלק קצ "ג:)פרשת  אינ וּ ן(דף כּ ל  :ָ◌ִ◌
דעדן, ל גּ נּת א  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ אוֹ רחייה וּ 
תלת  מאינוּ ן דּ לבר חוֹ מה  לגבּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתקרבין
ממנּ א  חד נפיק וּ כדין  דּ ּת ּמ ן . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְחוֹ מוֹ ת
א ּת וּ ן ז כּ אין  ואמר , וקארי  קּמ ייהוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִואתער 

כולהו)צדּ יקיּ יא וההוּ א (בעלמין בּ עלמא . ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לוֹ ן א וֹ ליף ׁש מי ּה , יעזרי "אל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְממ נּ א 
חדא  תרעא עד קמיּה  ואזלין  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ רחא
בּ חיליּה  קארי  ממ וּ נה הה וּ א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ גיה נּ ם .

ּת ננא צנוּ ן יּ קידתא .(תננהא )ואמר, צנ וּ ן  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לּה  מצננין בּ בהילוּ  ׁש ע ּת א , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא
אינ וּ ן וכל  ועברין . וטבלין  כּ וּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועאלין
ועאלין דּ דומ"ה  בּ ידא  אתמסרן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַחיּ יבין
אתמסרן לא  זכּ אין , אינ וּ ן  וכל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ גּ יה נּ ם .

אלּ א ממוּ נה .(בידא )בּ יד וֹ י. דּ הא ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

 ממ וּ נה ההוּ א ועברין, דּ טבלין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לׁש וּ ר דּ מטאן עד  קּמ ייהוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָאזיל 
לפתחא  קארי ממוּ נה  וההוּ א דעדן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדגנ ּת א

כ"ו)וא וֹ מר , ויבא (ישעיה ׁש ערים ּפ תחוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ

ירה. ני מנ המאל מד   הלו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹולכ
המאל,א א  מד מצאת מחה  ל ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ע נדק מיה  זמ אא נמצא .לא ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ
אז , ע ונדק מתערר מי ה בזמְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ה עס. את מיטיבה  מימ חדוה  ת ְִִִֵֶֶַַַָָָָא
מד היא  והמחה  כ ְְְִִִֵֶַַַַַָכה עס 
הה. מהד  אה למה חדוה  אז ,מי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה
המאל ל ה עס נמצא , לא  מיכְְְִִֶֶַַַַָָֹֹ
מח , ולא  מיטיב ולא כ ולא  ְְְְִֵֵֵַַַֹֹֹרב,
מה רכה  ל ס ה. אי איכה. ְְֵֵֶַָָָָָואז
מאל , יבת הרי עליה? ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹהא
ררימתע ו אי .כ ולא  רב ְְְְִִֵַַַַַַֹוהעס

וקינ ת. רי ְְִִִקנט

מתקרבי ,עד לג רכ ת א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָל 
חמת  ל תמא החיצנית ִִֵַַָָָֹלחמה
מתערר אחד, ממה יצא ואז ,ְְְִֵֵֶֶֶָָָֻ
יקיה ריכ א וא מר : וקרא  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַלפניה

העולמות) מ(בכל ממה , ת וא !לעְְְֶָָֻ
,רה את תא מלד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָיעזרא "ל ,
ל אחד ער  עד  לפניו  לכיְְְִֶֶַַַָָָוה
ואמר: בחיל קרא ממה  ת וא , יה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻה
עה ת א הרפה !  נצ !הע  נְְְְֵֶַַַָָָָָָצ
 ונכנסי בהילת, תא  ניְְְְְִִִִִַָָָֻמצ
עיר  ת א וכל ,ברי וע בליְְְְְְִִִָָָוט
וכל ,יה ונכנסי מ"ה  יד ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָנמסרי
אא ידיו,  נמסרי לא יקיצ ת ְְִִִִֶַָָָָָֹא

הה.(בידי) ְֶֶַַֻהממה

הה הממה  , ברי וע  בלי ְְְְְִִֶֶֶַַַַֻואחר 
  לחמת יעי עד לפניה ל ְְִִִֵֵֶֶַַַַה
ואמר: לתח  קרא ממה  ת וא ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַֻעד
 אמני מר  ציק ג י ויבא  ערי תחְְְֱִִִִֵַָָֹֹֻ

  

ּפ תחין כּ דין  אמוּ נים . ׁש וֹ מר צ דּ יק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַגּ וֹ י 
פתחא  בּ כל  וכן  לוֹ ן , ואעיל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִפתחא

◌ָ◌ְ◌ִוּ פתחא .

, דּ צ דּ יקיּ יא אתר  לג וֹ  דּ עאלין  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קיימין  אוֹ חרנין  וכּמ הצדּ יק יּ יא ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ ני וכל צדּ יקיּ יא על חדוה על ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
חדּ אן. י וֹ מיןמתיבּת א תלתא לסוֹ ף ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ואוירא  נפקי ידיען בּ היכלין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתטמרן
מכּ אן בּ דיוּ קנייה וּ . כּ וּ לּ ה וּ  וּ מתציּ ירן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש בי 
חזי כּ דקא  יר וּ תא  אחסנת  ירּת ין  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ להלאה 

חד . ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

 ּמחיזו דעדן  בּ גנ ּת א דאתחזי ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
דּ יוּ קנין דּ כל דּ יּ וּ קנא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיקרא 
א  קדּ י ׁש א  דּ מלכּ א גּ ו וֹ נין . דּ כל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוגו וֹ ן 

בּ  ולא בּ היכלא א לּ א את גּ לי  חד . אתר ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
גּ בּ י(אתפתח ) על  מרקמא רקיעא  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאתּפ ׁש ח

מזּ יוא  ואתמל יּ יא סטרין לארבּ ע ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ נּת א 
ואתהנן ּת ּמ ן , ואתחזי ק דּ יׁש א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַי ּק ירא
וכ ּס וּ פא  חדוה  חמא  מאן צ דּ יקיּ יא . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְכּ וּ לּ הוּ 
רׁש וּ  לי  הוה כּ אן עד יי. נוֹ עם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

ספרא . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְלמחמי 

רננה לפניו א מחה  ה ' את  ְְְְְִִִֶָָָָָֹעב

ויצא פרשת קסג.)ח "א  ועל (דף :ְ◌ַ◌
כּ תיב , דּ א  ו)אתר ו יּ נּ חם (בראשית ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

דּ הא  יי. אף חרוֹ ן לבּ וֹ . אל ו יּ תע צּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיי
דּ לעילא , מה  כּ ל  דהא ּת ליא. דּ א  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 
ועל  סטרין. לכל  חיּ ין בּ נהירוּ , איהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹכּ לּ א 
לפני הּמ קוֹ ם, לפני  עצב וּ ת  אין ּת נינן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָדּ א 

כּ תיב , דּ א ועל ק )דייקא. את (תהלים  עבדּ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
את  עבדּ וּ  בּ רננה . לפניו  בּ א וּ  בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיי
בּ א וּ  ע לּ אה , עלמא  לקביל  בּ שׂ מחה, ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיי
ז כּ אין ּת ּת אה. עלמא לקביל  בּ רננה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו 
דאתי. וּ בעלמא  דין  בּ עלמא  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאינ וּ ן 

כּ תיב,  ּכ לג )בּ גין  ישׂ ראל (דברים  א ׁש רי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וא ׁש ר  עזר מגן  בּ יי נ וֹ ׁש ע עם   ֹכמו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמי

כו) מכניסי(ישעיה  תח  תחי אז  .ְְִִִֶַַָ
תח. כל וכ ,תְְֶַָָָא

יקי מק לת כנס  יוְְְִִִֵֶֶַָָ
, מדי ע עלאחרי חדוה  על  חדוה  ה  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

 מחי הייבה ני וכל  ,יקיה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָ
אי תח ימי לה  ְְְְִִִֶַָָֹלס
ואוירי  צאי י ,עי יד ְְְֲִִִִֵַָהיכלת
.תיהדמ  רי מצט ,בי ְְְְִִִִֵֶַָֻֻנ
לכל ראי יר ה  י רי והלאה אְְְְִִָָָָָָָָֻמ

ואחד.אחד ְֶֶָָ

נכד , מראה  עד ג ראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמראה 
.וניה ל ל וגו ה מת, ל ְְְְִֶֶַַָָָָֻמת
ולא היכל מת ה לא  דה לְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
על מר רקיע  נפ ח א א  אחד ,  ְְְִִֶֶַַָָָָָָֻבמק

,צדדי לאר עה  ה מיוב מתמא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ל ונהני , ונראה   ד ה ְְְֱִִֶֶַָָָָבד
ל קד  וכ חדוה  ראה מי .יקי ְְִִִִֶֶַַָָָָה
רת לי היה  א עד ה '. נע  ת ְִַַָָָֹא

ספר .  תא ְְִֵֶלראת 

ו תעב ה', חו תב, הה קה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָועל
הה ק הרי  ה '.  א  חר .ל ֲֲִֵֶֶֶַַַָאל
הא הל מעלה, מה ל הרי ְְֲֵֶֶַַַָָָֹל י.
,נינ   ועל  ,דדיה לכל י ח ְְְְִִִֵַַַָָָא ר,
ועל לפני , דק ,ק ה לפני  עצבת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָאי

תב ק)זה מחה(תהלי ה' את  עבד ְְְִִֶֶָָ
מחה ה ' את  עבד רננה . לפניו   אְְְְְִִִֶָָָָָ
רננה לפניו  א .העלי  ל הע נגד ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹ
יראל  ריהא . חה  ל הע נגד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
 מ ה א , ל בע הה ל עִֶַַָָָָָָ

לג )תב דברי)כמ מי יראל ריא ְְִִֵֶַָָָ
חרב וא ר  עזר מג ה' נע ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָע
ה קלת  את ו צג .'וג חוי אותְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ



   

ועל  איה וּ , דּ שׂ מאלא מ ּס טרא ׁש יר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכל
מנגני דּ שׂ מאלא מ ּס טרא  לואי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָדּ א 
מ ּס טרא  דּ א ׁש ּת כח חיד וּ  כּ ל א לּ א , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִׁש ירתא .
בּ זמנא  א לּ א א ׁש ּת כח לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ שׂ מאלא,
דּ ימינא  וּ בזמנא בּ הדיּה . את דּ בּ ק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא 
חדוה  ההוּ א כּ דין בּ הדיּה , ואת דּ בּ ק  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאּת ער 
וכד  לר ּת חא , אוֹ טיב דּ קא  איה וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמימינא ,
מ ּס טרא  איהוּ  וחד וּ  , ּא ׁש ּת כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִרתחא 
מהאי אתי ׁש לימתא חדוה  כּ דין  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא ,
רתחא  אׁש ּת כח , לא  ימינא וכד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִסטרא.
א וֹ טיב , ולא  ,ׁש כי ולא נּ פי ׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ שׂ מאלא
ׁש ל  כּ וֹ ס כּ ה. אי  איכה , כּ דין חדּ י . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְולא
יתבא  דּ קא  עליה, ּת הא  מה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

נּ פי ור ּת חא  ׁש כי .בּ שׂ מאלא, ולא  ׁש , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מתערין. וקינין קנטוּ רין  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַו דּ אי

השכינה מזיו הנהנים עדן , לגן  כשנכנסים הצדיקים שמחת

בלק קצ "ג:)פרשת  אינ וּ ן(דף כּ ל  :ָ◌ִ◌
דעדן, ל גּ נּת א  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ אוֹ רחייה וּ 
תלת  מאינוּ ן דּ לבר חוֹ מה  לגבּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתקרבין
ממנּ א  חד נפיק וּ כדין  דּ ּת ּמ ן . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְחוֹ מוֹ ת
א ּת וּ ן ז כּ אין  ואמר , וקארי  קּמ ייהוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִואתער 

כולהו)צדּ יקיּ יא וההוּ א (בעלמין בּ עלמא . ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לוֹ ן א וֹ ליף ׁש מי ּה , יעזרי "אל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְממ נּ א 
חדא  תרעא עד קמיּה  ואזלין  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ רחא
בּ חיליּה  קארי  ממ וּ נה הה וּ א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ גיה נּ ם .

ּת ננא צנוּ ן יּ קידתא .(תננהא )ואמר, צנ וּ ן  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לּה  מצננין בּ בהילוּ  ׁש ע ּת א , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא
אינ וּ ן וכל  ועברין . וטבלין  כּ וּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועאלין
ועאלין דּ דומ"ה  בּ ידא  אתמסרן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַחיּ יבין
אתמסרן לא  זכּ אין , אינ וּ ן  וכל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ גּ יה נּ ם .

אלּ א ממוּ נה .(בידא )בּ יד וֹ י. דּ הא ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

 ממ וּ נה ההוּ א ועברין, דּ טבלין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לׁש וּ ר דּ מטאן עד  קּמ ייהוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָאזיל 
לפתחא  קארי ממוּ נה  וההוּ א דעדן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדגנ ּת א

כ"ו)וא וֹ מר , ויבא (ישעיה ׁש ערים ּפ תחוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ

ירה. ני מנ המאל מד   הלו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹולכ
המאל,א א  מד מצאת מחה  ל ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ע נדק מיה  זמ אא נמצא .לא ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ
אז , ע ונדק מתערר מי ה בזמְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ה עס. את מיטיבה  מימ חדוה  ת ְִִִֵֶֶַַַָָָָא
מד היא  והמחה  כ ְְְִִִֵֶַַַַַָכה עס 
הה. מהד  אה למה חדוה  אז ,מי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה
המאל ל ה עס נמצא , לא  מיכְְְִִֶֶַַַַָָֹֹ
מח , ולא  מיטיב ולא כ ולא  ְְְְִֵֵֵַַַֹֹֹרב,
מה רכה  ל ס ה. אי איכה. ְְֵֵֶַָָָָָואז
מאל , יבת הרי עליה? ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹהא
ררימתע ו אי .כ ולא  רב ְְְְִִֵַַַַַַֹוהעס

וקינ ת. רי ְְִִִקנט

מתקרבי ,עד לג רכ ת א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָל 
חמת  ל תמא החיצנית ִִֵַַָָָֹלחמה
מתערר אחד, ממה יצא ואז ,ְְְִֵֵֶֶֶָָָֻ
יקיה ריכ א וא מר : וקרא  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַלפניה

העולמות) מ(בכל ממה , ת וא !לעְְְֶָָֻ
,רה את תא מלד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָיעזרא "ל ,
ל אחד ער  עד  לפניו  לכיְְְִֶֶַַַָָָוה
ואמר: בחיל קרא ממה  ת וא , יה ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻה
עה ת א הרפה !  נצ !הע  נְְְְֵֶַַַָָָָָָצ
 ונכנסי בהילת, תא  ניְְְְְִִִִִַָָָֻמצ
עיר  ת א וכל ,ברי וע בליְְְְְְִִִָָָוט
וכל ,יה ונכנסי מ"ה  יד ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָנמסרי
אא ידיו,  נמסרי לא יקיצ ת ְְִִִִֶַָָָָָֹא

הה.(בידי) ְֶֶַַֻהממה

הה הממה  , ברי וע  בלי ְְְְְִִֶֶֶַַַַֻואחר 
  לחמת יעי עד לפניה ל ְְִִִֵֵֶֶַַַַה
ואמר: לתח  קרא ממה  ת וא ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַֻעד
 אמני מר  ציק ג י ויבא  ערי תחְְְֱִִִִֵַָָֹֹֻ

  

ּפ תחין כּ דין  אמוּ נים . ׁש וֹ מר צ דּ יק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַגּ וֹ י 
פתחא  בּ כל  וכן  לוֹ ן , ואעיל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִפתחא

◌ָ◌ְ◌ִוּ פתחא .

, דּ צ דּ יקיּ יא אתר  לג וֹ  דּ עאלין  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קיימין  אוֹ חרנין  וכּמ הצדּ יק יּ יא ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ ני וכל צדּ יקיּ יא על חדוה על ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
חדּ אן. י וֹ מיןמתיבּת א תלתא לסוֹ ף ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ואוירא  נפקי ידיען בּ היכלין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתטמרן
מכּ אן בּ דיוּ קנייה וּ . כּ וּ לּ ה וּ  וּ מתציּ ירן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש בי 
חזי כּ דקא  יר וּ תא  אחסנת  ירּת ין  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ להלאה 

חד . ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

 ּמחיזו דעדן  בּ גנ ּת א דאתחזי ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
דּ יוּ קנין דּ כל דּ יּ וּ קנא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיקרא 
א  קדּ י ׁש א  דּ מלכּ א גּ ו וֹ נין . דּ כל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוגו וֹ ן 

בּ  ולא בּ היכלא א לּ א את גּ לי  חד . אתר ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
גּ בּ י(אתפתח ) על  מרקמא רקיעא  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאתּפ ׁש ח

מזּ יוא  ואתמל יּ יא סטרין לארבּ ע ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ נּת א 
ואתהנן ּת ּמ ן , ואתחזי ק דּ יׁש א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַי ּק ירא
וכ ּס וּ פא  חדוה  חמא  מאן צ דּ יקיּ יא . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְכּ וּ לּ הוּ 
רׁש וּ  לי  הוה כּ אן עד יי. נוֹ עם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ ההוּ א

ספרא . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְלמחמי 

רננה לפניו א מחה  ה ' את  ְְְְְִִִֶָָָָָֹעב

ויצא פרשת קסג.)ח "א  ועל (דף :ְ◌ַ◌
כּ תיב , דּ א  ו)אתר ו יּ נּ חם (בראשית ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

דּ הא  יי. אף חרוֹ ן לבּ וֹ . אל ו יּ תע צּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיי
דּ לעילא , מה  כּ ל  דהא ּת ליא. דּ א  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 
ועל  סטרין. לכל  חיּ ין בּ נהירוּ , איהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹכּ לּ א 
לפני הּמ קוֹ ם, לפני  עצב וּ ת  אין ּת נינן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָדּ א 

כּ תיב , דּ א ועל ק )דייקא. את (תהלים  עבדּ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
את  עבדּ וּ  בּ רננה . לפניו  בּ א וּ  בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיי
בּ א וּ  ע לּ אה , עלמא  לקביל  בּ שׂ מחה, ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְיי
ז כּ אין ּת ּת אה. עלמא לקביל  בּ רננה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו 
דאתי. וּ בעלמא  דין  בּ עלמא  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאינ וּ ן 

כּ תיב,  ּכ לג )בּ גין  ישׂ ראל (דברים  א ׁש רי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וא ׁש ר  עזר מגן  בּ יי נ וֹ ׁש ע עם   ֹכמו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמי

כו) מכניסי(ישעיה  תח  תחי אז  .ְְִִִֶַַָ
תח. כל וכ ,תְְֶַָָָא

יקי מק לת כנס  יוְְְִִִֵֶֶַָָ
, מדי ע עלאחרי חדוה  על  חדוה  ה  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

 מחי הייבה ני וכל  ,יקיה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָ
אי תח ימי לה  ְְְְִִִֶַָָֹלס
ואוירי  צאי י ,עי יד ְְְֲִִִִֵַָהיכלת
.תיהדמ  רי מצט ,בי ְְְְִִִִֵֶַָֻֻנ
לכל ראי יר ה  י רי והלאה אְְְְִִָָָָָָָָֻמ

ואחד.אחד ְֶֶָָ

נכד , מראה  עד ג ראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמראה 
.וניה ל ל וגו ה מת, ל ְְְְִֶֶַַָָָָֻמת
ולא היכל מת ה לא  דה לְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
על מר רקיע  נפ ח א א  אחד ,  ְְְִִֶֶַַָָָָָָֻבמק

,צדדי לאר עה  ה מיוב מתמא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ל ונהני , ונראה   ד ה ְְְֱִִֶֶַָָָָבד
ל קד  וכ חדוה  ראה מי .יקי ְְִִִִֶֶַַָָָָה
רת לי היה  א עד ה '. נע  ת ְִַַָָָֹא

ספר .  תא ְְִֵֶלראת 

ו תעב ה', חו תב, הה קה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָועל
הה ק הרי  ה '.  א  חר .ל ֲֲִֵֶֶֶַַַָאל
הא הל מעלה, מה ל הרי ְְֲֵֶֶַַַָָָֹל י.
,נינ   ועל  ,דדיה לכל י ח ְְְְִִִֵַַַָָָא ר,
ועל לפני , דק ,ק ה לפני  עצבת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָאי

תב ק)זה מחה(תהלי ה' את  עבד ְְְִִֶֶָָ
מחה ה ' את  עבד רננה . לפניו   אְְְְְִִִֶָָָָָ
רננה לפניו  א .העלי  ל הע נגד ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹ
יראל  ריהא . חה  ל הע נגד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
 מ ה א , ל בע הה ל עִֶַַָָָָָָ

לג )תב דברי)כמ מי יראל ריא ְְִִֵֶַָָָ
חרב וא ר  עזר מג ה' נע ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָע
ה קלת  את ו צג .'וג חוי אותְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ



   

וגו '. וי כּ חׁש וּ  גּ אות ל)חרב (בראשית ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
בּ רהטים  ּפ צּ ל אׁש ר ה ּמ קלוֹ ת את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַו יּ צּ ג

ואמר, אלעזר  רבּ י ּפ תח ט )וגו'. אם (משלי  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אם  תשׂ א .  ּלבד ולצּת  ל חכמ ּת  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחכמ ּת 
לאינ וּ ן ווי  חזי , ּת א  ,ל חכמּת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחכמ ּת 
מׁש גּ יחין ולא  ידעין  דּ לא עלמא, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ יבי 

דא  בּ ּה ,בּ מלּ י  מ ׁש גּ יחין אינוּ ן  וכד וֹ רייתא . ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
דּ אוֹ רייתא  מלּ ין סכלתנוּ , ל וֹ ן דּ לית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
ריקניא , מלי  כּ לּ ה וּ  כּ אילּ וּ  בּ עינייהוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדמיין 
דּ אינ וּ ן בּ גין וכלּ א ּת וֹ עלּת א. בּ הוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְולית 
מילי כּ ל דּ הא  וסכלתנ וּ . מ דּ עּת א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵרקנין 
וי ּק ירין. עלּ אין  מלּ ין כּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדא וֹ רייתא ,

בּ ּה  כּ תיב  וּ מ לּ ה  מלּ ה  ג )וכל  יקרה (משלי  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּה  יׁש ווּ  לא  חפצים  וכל מּפ נינים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִהיא

.(באורייתא )

שמחה במקום  שלם במקום אלא  שורה  השכינה  אין 

ויחי רטז:)פרשת  חזי,(דף ּת א :ָ◌ֲ◌ֵ◌
אביהם , יעקב  ר וּ ח ו ּת חי ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב
ההוּ א  הוה מית  בּ קדמיתא דּ הא  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִאתחזי 
לקבּ לא  מת כּ וּ ין הוה  ולא  דילי ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָר וּ חא 
לא  דלעילא, ר וּ חא  דּ הא אחרא. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָר וּ חא 
ׁש כינ ּת א  יוֹ סי , רבּ י אמר  בּ ריקניא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא
בּ אתר ולא  ׁש לים , בּ אתר  אלּ א ׁש ריא, ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
עציב , בּ אתר ולא ּפ גים , בּ אתר ולא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחסר,
וּ בגין חדוּ . בּ אתר  דּ אתכּ וּ ון , בּ אתר  ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מאב וֹ י, את ּפ ר ׁש  דּ יוֹ סף  ׁש נין אינ וּ ן  כּ ל  , ָּכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌
בּ יּה  ׁש ריא  לא  עציב , הוה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב 

◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א .

, א בּ א רבּ י אמר אלעזר  רבּ י  אמר  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ק )כּ תיב , ה'(תהלים  את עבדוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רננה לפניו  בּ א וּ  דּ לית בּ שׂ מחה  לאפקא, . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מגּ וֹ  א לּ א  ה וּ א ,  בּ רי דקוּ דׁש א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא
ׁש כינ ּת א  לית  אלעזר , ר בּ י דּ אמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה .

דּ כתיב  עצב וּ ת , מ גּ וֹ  ג )ׁש ריא ב  (מלכים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
המנגּ ן. כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 

אלעזר ר י תח  .'וג רהטי ל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָא ר
ט)ואמר, ולצ(משלי  חכמ חכמ  א ְְְְְִַַַַָָָָָָָ

א   חכמ חכמ א תא. ְְְְִִַַַָָָָָָלב
א להע רעי ת לא א י ְְְִֵֵֶָָָֹראה ,
תרה. דברי יחימ ולא  דעיְְְְְִִִִֵַָֹי
לה אי  מ   יחימ הכְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
 א עיניה נראי הרה  ברי  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָכל,
עלת, ה ואי ריקנת מלאי ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ו כל , מעת ריקני ה מ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹוהל
ברי  ה רה, ברי ל ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻהרי 
תב ודבר  בר  וכל ,דיונכ ניְְְְְִִִֶֶָָָָָָָעלי
לא חפצי וכל  נינימ היא  יקרה ְְְֲִִִִִָָָָָֹ

[בתורה ]. ב וְִָי

.אביה יעקב רח  ו חי תב ראה , ְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹא 
ת א היתה  מתה  ח ה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָנראה
רח לקל  מת היה ולא   ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹהרח
רה לא מעלה רח הרי  ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,
רה לא כינה יסי, ר י אמר ְְִִֵֵַַָָָָֹריקנת.
ולא חסר, מק ולא  , ל מק ְְְְֵֵֶָָָָָֹֹא א
אא עצב,  מק ולא , ג  מקְְְֶָָָָָֹ
 ולכ מחה,  מק , הת  מקְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
מאביו נפרד  ס ני  ת א ְְִִִֵֵֶַָָָָכל 
כינה.  רתה  לא עצב, היה  ְְְֲִַָָָָָָֹֹויעקב

א א , רי אמר אלעזר  רי  אמר  , נינְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ק)תב תהלי)א מחה ה ' את   עבד ְְְִִֶָָֹ

רננה עבדת לפניו  אי להציא, . ְְְֲִִֵֶַָָָָ
חדוה. מ א א  ה א   ר ד ְִֶֶַָָָָה
רה כינה   אי אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר

תב עצבת, ג )מ ב   ה(מלכי וע ְְִֶַַָָ
  מנ  מנ . המנ  נ והיה  מנ לי  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָקח

  

בּ גין א ּמ אי . זימני ּת לת  מנ גּ ן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמנגּ ן
דּ הוּ א  דּ כלּ א, מׁש לימוּ תא  רוּ חא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאתערא

ׁש לימא . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח

 רק וחביבת אהבה  אין , ואהבה יראל  נער י נאמר זה  נערסד  ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

תרומה קמ "ח .)פרשת  כּ תיב (דף  :ְ◌ִ◌
ק ') בּ שׂ מחה ,(תהלים  ה ' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִעבדוּ 

כּ ל  רביין , דּ הא כּ ר וּ בין . דּ תרין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 
אתהדרוּ (מאן)מה  בגווייהוּ , דׁש ארי ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

כּ יון דא ורזא עּמ הוֹ ן . וח דּ י כּ רבייא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאנּפ וֹ י 
נער אתהדר  דׁש ארי , מאן  עלייהוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְדׁש ארי
גּ ב  על  אף וּ ברעוּ תא , דּ כ לּ א  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְבחידוּ 
ד ׁש ארי כּ יון  עלמא , על בּ דינא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אתייא 
קטירא  נער בּ חדוה , אתהדר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ 

בּ רחמי , אתהדר  ועלמא (נ"אבחידוּ  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לגבּ יּה ברתחי ) יית וּ ן  בּ ר וּ גזא דּ איה וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן

בּ חדוה  ויתה דּ ר ר וּ גזיּה ,  ויׁש ּת כ ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַנער 
בחידוּ . כּ לּ א וּ כדין כּ רבייא, גּ רמיּה  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוׁש וּ י 

 ישׂ ראל נער  כּ י דא, דּ סתרא רזא  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ר וחביב וּ  רחימוּ  לית  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָואהבה וּ 

כּ תיב ל"ג )בּ רבייא. נ וּ ן(שמות בּ ן ויהוֹ שע ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌
מ ׁש כּ נא  גּ וֹ  קאים  הוה  ימיׁש , א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַנער
דּ מ ׁש ה  אהל  אהל, דּ ההוּ א בּ גין  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְדּ מׁש ה.
אתייא , הוה  דּ ׁש כינּת א וּ בׁש עתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲהוה.
וּ מיּ ד  נער , דּ איה וּ  יהוֹ ׁש ע ּת ּמ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כּ ח 
אנ ּפ וֹ י ויהוֹ שע דּ חדוה וּ רעוּ  בּ חידוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲהוה
הוה , הכי  דּ יליּה  רזין בּ כל  בּ כלּ א ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְדּ סיהרא
איצטרי לא אתבּ ני, דּ מ ׁש כּ נא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון
הווּ  כּ רוּ בים  א לּ א  ּת ּמ ן , למהוי ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְיה וֹ ׁש ע 
אנ ּפ ין בּ דא  דא בּ חביב וּ  וּ מׁש ּת כחי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַּת ּמ ן 
ד ׁש ארי וכּ יון  בחידוּ . כּ רביּ י  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ אנּפ ין 
לא  ודינא בחיד וּ  כּ לּ א  מיד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ ,

כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כּ ח

 דּ רעוּ תיּה הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א   ּכ ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לאחזאה  בּ עא  דּ ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ע ּמ א 
וּ לאעברא  רחמי  לאתערא לת ּת א , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעוֹ בדא 

רח לע רר די מה? ל עמי לְְְְִֵֵֵַָָָֹ
.ל ר ח  הא ה ל, ְִֵֵֶַַָֹמלמת

ק)תב מחה ,(תהלי ה ' את עבד ְְְִִֶָָ
ינ קת, הרי .בי רה ני ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָמחה

מה  ניו(מי)ל ח זרת ,ביניה מצא ְְִֵֵֶֶַָָָָ
 יו זה , וסד .ה ע ו מח  ְְְְִִֵֵֶֶַָָתינ ק
נער ח זר רה, מי עליה ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַרה 
ב על  א .ברצ הל ל ְְְִֶַַַַָָֹמחה
רה יו ,ל הע על די ְִֵֵֶֶֶַָָָח זר
קר נער מחה, חזר , ְְֲִֵֵֶַַָָעליה

רחמי חזר  לוהע מי (ברגז)מחה , . ְְְְֲִִִֵַָָָ
וי קט ינק אצל יביא רגז , ְְְְִִִֶֶֶָֹֹהא 
עצמ ויע ה מחה  ויחזר ,ְְְְְְֲֲִֶַַַָָֹרגז

מחה. הל ואז ְְְְִִַָָֹתינק,

ואהבה.ועל יראל  נער  י נאמר זה ס ד ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נער רק וחביב ת , אהבה באית (שמות. ְֲֲִֵַַַַַָָ

היהלג ) . ימי לא  נער  נ   ִִִַַַָָָֹֻויהע 
גלל מה, ל   ה  ְְִִֵֶֶַַָֹע מד
בעה מה , אהל היה אהל ת אְֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

הי  יה עה כינה  נמצא אה , תה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֻ
ל ברצ מחה היה מד  נער , ְְְִִֶֶַַָָָָָהא 
ל , בנה  ה ניו ויה ע  ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻה מחה,
בנה וכיו היה.   הדת ְְְִֵֶֶַָָָָָָכל 
,  להית יה ע  צרי היה לא , ְְְִִִַַָָָָָֹֻה
חביבת  ונמצאי   הי ביר ְְְֲִִִִֶַָָָָא א
מחה.  נערי פני ני זה , ְְְְִִִִִֶֶָָָָָזה
מחה ה ל מד  ,עליה רה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹוכיו

לל. נמצא  לא  ְְְִִָָֹודי

יראל , ע נרצ ה"ה, זה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָגלל
לערר למ ה , מעה להרא ת  ְְְְֲֵֶַַַָָָרצה
 עליה ילט  א י להעביר ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹרחמי



   

וגו '. וי כּ חׁש וּ  גּ אות ל)חרב (בראשית ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
בּ רהטים  ּפ צּ ל אׁש ר ה ּמ קלוֹ ת את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַו יּ צּ ג

ואמר, אלעזר  רבּ י ּפ תח ט )וגו'. אם (משלי  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אם  תשׂ א .  ּלבד ולצּת  ל חכמ ּת  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחכמ ּת 
לאינ וּ ן ווי  חזי , ּת א  ,ל חכמּת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחכמ ּת 
מׁש גּ יחין ולא  ידעין  דּ לא עלמא, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ יבי 

דא  בּ ּה ,בּ מלּ י  מ ׁש גּ יחין אינוּ ן  וכד וֹ רייתא . ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
דּ אוֹ רייתא  מלּ ין סכלתנוּ , ל וֹ ן דּ לית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
ריקניא , מלי  כּ לּ ה וּ  כּ אילּ וּ  בּ עינייהוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדמיין 
דּ אינ וּ ן בּ גין וכלּ א ּת וֹ עלּת א. בּ הוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְולית 
מילי כּ ל דּ הא  וסכלתנ וּ . מ דּ עּת א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵרקנין 
וי ּק ירין. עלּ אין  מלּ ין כּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדא וֹ רייתא ,

בּ ּה  כּ תיב  וּ מ לּ ה  מלּ ה  ג )וכל  יקרה (משלי  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּה  יׁש ווּ  לא  חפצים  וכל מּפ נינים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִהיא

.(באורייתא )

שמחה במקום  שלם במקום אלא  שורה  השכינה  אין 

ויחי רטז:)פרשת  חזי,(דף ּת א :ָ◌ֲ◌ֵ◌
אביהם , יעקב  ר וּ ח ו ּת חי ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב
ההוּ א  הוה מית  בּ קדמיתא דּ הא  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִאתחזי 
לקבּ לא  מת כּ וּ ין הוה  ולא  דילי ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָר וּ חא 
לא  דלעילא, ר וּ חא  דּ הא אחרא. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָר וּ חא 
ׁש כינ ּת א  יוֹ סי , רבּ י אמר  בּ ריקניא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא
בּ אתר ולא  ׁש לים , בּ אתר  אלּ א ׁש ריא, ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
עציב , בּ אתר ולא ּפ גים , בּ אתר ולא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחסר,
וּ בגין חדוּ . בּ אתר  דּ אתכּ וּ ון , בּ אתר  ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מאב וֹ י, את ּפ ר ׁש  דּ יוֹ סף  ׁש נין אינ וּ ן  כּ ל  , ָּכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌
בּ יּה  ׁש ריא  לא  עציב , הוה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב 

◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א .

, א בּ א רבּ י אמר אלעזר  רבּ י  אמר  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ק )כּ תיב , ה'(תהלים  את עבדוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רננה לפניו  בּ א וּ  דּ לית בּ שׂ מחה  לאפקא, . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מגּ וֹ  א לּ א  ה וּ א ,  בּ רי דקוּ דׁש א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא
ׁש כינ ּת א  לית  אלעזר , ר בּ י דּ אמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה .

דּ כתיב  עצב וּ ת , מ גּ וֹ  ג )ׁש ריא ב  (מלכים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
המנגּ ן. כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 

אלעזר ר י תח  .'וג רהטי ל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָא ר
ט)ואמר, ולצ(משלי  חכמ חכמ  א ְְְְְִַַַַָָָָָָָ

א   חכמ חכמ א תא. ְְְְִִַַַָָָָָָלב
א להע רעי ת לא א י ְְְִֵֵֶָָָֹראה ,
תרה. דברי יחימ ולא  דעיְְְְְִִִִֵַָֹי
לה אי  מ   יחימ הכְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
 א עיניה נראי הרה  ברי  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָכל,
עלת, ה ואי ריקנת מלאי ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ו כל , מעת ריקני ה מ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹוהל
ברי  ה רה, ברי ל ְְֲִִֵֵֶַָָָָֻהרי 
תב ודבר  בר  וכל ,דיונכ ניְְְְְִִִֶֶָָָָָָָעלי
לא חפצי וכל  נינימ היא  יקרה ְְְֲִִִִִָָָָָֹ

[בתורה ]. ב וְִָי

.אביה יעקב רח  ו חי תב ראה , ְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹא 
ת א היתה  מתה  ח ה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָנראה
רח לקל  מת היה ולא   ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹהרח
רה לא מעלה רח הרי  ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹאחרת,
רה לא כינה יסי, ר י אמר ְְִִֵֵַַָָָָֹריקנת.
ולא חסר, מק ולא  , ל מק ְְְְֵֵֶָָָָָֹֹא א
אא עצב,  מק ולא , ג  מקְְְֶָָָָָֹ
 ולכ מחה,  מק , הת  מקְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
מאביו נפרד  ס ני  ת א ְְִִִֵֵֶַָָָָכל 
כינה.  רתה  לא עצב, היה  ְְְֲִַָָָָָָֹֹויעקב

א א , רי אמר אלעזר  רי  אמר  , נינְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ק)תב תהלי)א מחה ה ' את   עבד ְְְִִֶָָֹ

רננה עבדת לפניו  אי להציא, . ְְְֲִִֵֶַָָָָ
חדוה. מ א א  ה א   ר ד ְִֶֶַָָָָה
רה כינה   אי אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר

תב עצבת, ג )מ ב   ה(מלכי וע ְְִֶַַָָ
  מנ  מנ . המנ  נ והיה  מנ לי  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָקח

  

בּ גין א ּמ אי . זימני ּת לת  מנ גּ ן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמנגּ ן
דּ הוּ א  דּ כלּ א, מׁש לימוּ תא  רוּ חא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאתערא

ׁש לימא . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח

 רק וחביבת אהבה  אין , ואהבה יראל  נער י נאמר זה  נערסד  ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

תרומה קמ "ח .)פרשת  כּ תיב (דף  :ְ◌ִ◌
ק ') בּ שׂ מחה ,(תהלים  ה ' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִעבדוּ 

כּ ל  רביין , דּ הא כּ ר וּ בין . דּ תרין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 
אתהדרוּ (מאן)מה  בגווייהוּ , דׁש ארי ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

כּ יון דא ורזא עּמ הוֹ ן . וח דּ י כּ רבייא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאנּפ וֹ י 
נער אתהדר  דׁש ארי , מאן  עלייהוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְדׁש ארי
גּ ב  על  אף וּ ברעוּ תא , דּ כ לּ א  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְבחידוּ 
ד ׁש ארי כּ יון  עלמא , על בּ דינא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אתייא 
קטירא  נער בּ חדוה , אתהדר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ 

בּ רחמי , אתהדר  ועלמא (נ"אבחידוּ  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לגבּ יּה ברתחי ) יית וּ ן  בּ ר וּ גזא דּ איה וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן

בּ חדוה  ויתה דּ ר ר וּ גזיּה ,  ויׁש ּת כ ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַנער 
בחידוּ . כּ לּ א וּ כדין כּ רבייא, גּ רמיּה  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוׁש וּ י 

 ישׂ ראל נער  כּ י דא, דּ סתרא רזא  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ר וחביב וּ  רחימוּ  לית  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָואהבה וּ 

כּ תיב ל"ג )בּ רבייא. נ וּ ן(שמות בּ ן ויהוֹ שע ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌
מ ׁש כּ נא  גּ וֹ  קאים  הוה  ימיׁש , א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַנער
דּ מ ׁש ה  אהל  אהל, דּ ההוּ א בּ גין  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְדּ מׁש ה.
אתייא , הוה  דּ ׁש כינּת א וּ בׁש עתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲהוה.
וּ מיּ ד  נער , דּ איה וּ  יהוֹ ׁש ע ּת ּמ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כּ ח 
אנ ּפ וֹ י ויהוֹ שע דּ חדוה וּ רעוּ  בּ חידוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲהוה
הוה , הכי  דּ יליּה  רזין בּ כל  בּ כלּ א ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְדּ סיהרא
איצטרי לא אתבּ ני, דּ מ ׁש כּ נא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון
הווּ  כּ רוּ בים  א לּ א  ּת ּמ ן , למהוי ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְיה וֹ ׁש ע 
אנ ּפ ין בּ דא  דא בּ חביב וּ  וּ מׁש ּת כחי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַּת ּמ ן 
ד ׁש ארי וכּ יון  בחידוּ . כּ רביּ י  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ אנּפ ין 
לא  ודינא בחיד וּ  כּ לּ א  מיד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ ,

כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כּ ח

 דּ רעוּ תיּה הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א   ּכ ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לאחזאה  בּ עא  דּ ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ע ּמ א 
וּ לאעברא  רחמי  לאתערא לת ּת א , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעוֹ בדא 

רח לע רר די מה? ל עמי לְְְְִֵֵֵַָָָֹ
.ל ר ח  הא ה ל, ְִֵֵֶַַָֹמלמת

ק)תב מחה ,(תהלי ה ' את עבד ְְְִִֶָָ
ינ קת, הרי .בי רה ני ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָמחה

מה  ניו(מי)ל ח זרת ,ביניה מצא ְְִֵֵֶֶַָָָָ
 יו זה , וסד .ה ע ו מח  ְְְְִִֵֵֶֶַָָתינ ק
נער ח זר רה, מי עליה ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַרה 
ב על  א .ברצ הל ל ְְְִֶַַַַָָֹמחה
רה יו ,ל הע על די ְִֵֵֶֶֶַָָָח זר
קר נער מחה, חזר , ְְֲִֵֵֶַַָָעליה

רחמי חזר  לוהע מי (ברגז)מחה , . ְְְְֲִִִֵַָָָ
וי קט ינק אצל יביא רגז , ְְְְִִִֶֶֶָֹֹהא 
עצמ ויע ה מחה  ויחזר ,ְְְְְְֲֲִֶַַַָָֹרגז

מחה. הל ואז ְְְְִִַָָֹתינק,

ואהבה.ועל יראל  נער  י נאמר זה ס ד ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נער רק וחביב ת , אהבה באית (שמות. ְֲֲִֵַַַַַָָ

היהלג ) . ימי לא  נער  נ   ִִִַַַָָָֹֻויהע 
גלל מה, ל   ה  ְְִִֵֶֶַַָֹע מד
בעה מה , אהל היה אהל ת אְֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

הי  יה עה כינה  נמצא אה , תה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֻ
ל ברצ מחה היה מד  נער , ְְְִִֶֶַַָָָָָהא 
ל , בנה  ה ניו ויה ע  ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻה מחה,
בנה וכיו היה.   הדת ְְְִֵֶֶַָָָָָָכל 
,  להית יה ע  צרי היה לא , ְְְִִִַַָָָָָֹֻה
חביבת  ונמצאי   הי ביר ְְְֲִִִִֶַָָָָא א
מחה.  נערי פני ני זה , ְְְְִִִִִֶֶָָָָָזה
מחה ה ל מד  ,עליה רה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹוכיו

לל. נמצא  לא  ְְְִִָָֹודי

יראל , ע נרצ ה"ה, זה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָגלל
לערר למ ה , מעה להרא ת  ְְְְֲֵֶַַַָָָרצה
 עליה ילט  א י להעביר ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹרחמי



   

ויהוֹ ן כּ לל, עלייה וּ  יׁש ל וֹ ט  דּ לא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
בּ עלמא  אינ וּ ן  ז כּ אין  ע ּמ יּה . בּ חדוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָּת דיר

כּ תיב דּ אתי. ובּ עלמא  ג')דין  א' (שמואל ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
נער כּ תיב וגוֹ '. מׁש רת  ׁש מ וּ אל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהנער 

צ"ט )וּ כתיב בּ קוֹ ראי(תהלים  וּ ׁש מוּ אל ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ נגד  ׁש מוּ אל  היה  ׁש ק וּ ל  ותנינן  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְׁש מוֹ ,
כּ מ ׁש ה  איהוּ  ׁש קוּ ל אי ואהרן. ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה 
בּ כּ ּמ ה  דּ הא  נער , כּ תיב  אמאי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן 
לדר גּ א  אפילּ וּ  מטי הוה  לא  אינ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ רגּ ין 
ׁש ק וּ ל  למהוי ׁש כּ ן  כּ ל  דּ מׁש ה , ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְזעירא

◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ תרווייהוּ .

,הוּ א הכי  קרא צ"ט )האי  (תהלים  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
איה וּ  מׁש ה  בּ כהניו. ואהרן  ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
ׁש אר כּ ל על  עילאה מהימנא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנביאה
כּ הנא  ואיה וּ  בּ כהני, אהרן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְנביא יּ יא,
דּ לא  עלמא. כּ הני  ׁש אר כּ ל על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִעילאה 
עילאה  בּ דרגּ א  דּ סליק ר בּ א כּ הנא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲהוה
נביא  וּ נבוּ אה, ל כּ ה וּ נה אהרן זכה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְכּ אהרן .
ואי אחרא . כּ הנא  זכה  דּ לא  מה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְוכהן,
ההיא  הוה , ונביא  כּ הן  זכריה  הא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵּת ימא 

וכ וּ '. הוות  לּ ׁש עתא  כאן נבוּ אה  (עד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
מההשמטות )

עליונה נוספת שמחה  אצלו מושך  אדם של שמחה 

תצוה קפ "ד:פרשת כּ גוונא )(דף :ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק )דּ א, יי'(תהלים  את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לגבּ יּה  מׁש י נ ׁש , דּ בּ ר  חדוה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה .
עלמא  האי  נמי הכי ע לּ אה. אחרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
הכי אתע ּט רת , דּ איהי כּ גוונא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַּת ּת אה ,
מקדּ מי  ּכ בּ גין מלעי לּ א.  ַאמ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ איהוּ  קלא  בּ וֹ פר  ואתערי (רזאישׂ ראל, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ור וּ חא ,דרחמי ) וּ מיא  בּ א א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ליל 

וּ בטׁש  לעילּ א, וסלּ קא חד , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתעביד 
גּ וונין בּ אינּ וּ ן ואצטבּ ע טבא, אבן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ האי
הכי דּ אתחזיאת , כּ מה  וּ כדין קלא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ האי

מ לּ עילּ א .  ָמ ׁש י◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

 ה איז .ע מחה  תמיד ויהי ְְְְְִִִִִֵַָָָָלל ,
ה א ל בע הה  לעבת א. (שמואל ֶַַָָָָָָ

נער ,ג ) תב  .'וג מרת מ אל ְְְְֵֵַַַַַָָוה ער
צט)וכתב תהלי),מ קראי מאל ְְְְְֵֵָֹ

מ ה נגד מה היה  קל , ְְְֶֶֶֶַָָָָֹֹולמדנ
מע , ואהר מה קל  א .ְְְֲֲִֶַַַַָֹֹֹואהר
ולא ,ה מדרגת ה הרי נער, ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹתב
ל קטה למדרגה  אפ מיע  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהיה
? ניה קל להית  ל  ְְִִֵֵֶֶֶָָֹמה,

מ ה)ש(ה סק ירהאאא ֵֶֶַָָָֹ
 נאמ נביא  ה א  מה  כהניו, ְְֱֲֲִֶֶַָָָֹֹֹואהר
 אהר .ביאיה אר  ל על  ְְְֲִִֶַַַָָֹעלי
הני  ל על  עלי  ה וה א  ְְְֲֲֵֵֶַָָֹֹֹכהניו ,
עלה דל  ה היה  א  .לֵֶֶֶָָָָָֹֹהע
לכה ה אהר זכה .אהר עלינה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמדרגה 
 ה זכה א  מה ,וכה נביא  ְְִֵֵֶַָָָָֹֹֹנב אה,
ונביא ה זכריה הרי אמר, וא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹאחר.

לעה. היתה ההיא ה ב אה  כא היה (עד ְְְִַַָָָָָָָ
,מההשמטות)

זה , מ(ק מחה .(תהלי ה ' את  עבד ְְְְִִֶֶָ
מחה לעצמ מ אד  ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָמחה

עלינה הע לאחרת  זה    . ְֶֶֶֶַַָָָָ
 מתעררת, היא  מ  ח ְְְִִֶֶֶַַָה
ימימק  מ מלמעלה. ְְְִִִִֵַַָָמ
הא קל פר ררי מע ְְְִִֵֶַָָיראל

(רחמי של  ורח ,(סוד  מי  א ְְִֵַַָלל 
 אב מה למעלה, וע לה  אחד , ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָונע ה
ה ל ל  א  גוני ונצע  ,ה ְְְִִִֵֶַַַָָָה בה
מ  תראה, מ ואז ְְְִֵֶֶֶַָָָה ה,

ְְִַָמלמעלה.

  

נפקי רחמי קלּ א. בּ האי דּ א ּת קנת  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואתכּ לילא  על ּה , וׁש ריין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עילּ א ,
אתערבּ ב  וּ כדין  וּ מ לּ עילּ א . מ ּת ּת א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי,

אחרא . דאנפין)סטרא  בנהירו וחמי (אסתכל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לקטרגא . יכיל ולא  ּת קּפ י ּה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתח לּ ׁש 
דּ אנ ּפ ין, בּ נהיר וּ  קיּ ימא טבא , אבן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהאי
וּ בנהירוּ  דּ לת ּת א , בּ נהיר וּ  סטרין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל 

◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעילּ א .

 תרומה קס"ה.)פרשת ועלזוּ (דף :ְ◌ִ◌ְ◌
ע "ב ) לא (ק"ע מלּ פניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.

דּ ינדּ ע  מאן  לית  דּ הא לפניו , א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תיב,
דּ עייל  מאן לפניו, אבל כּ לוּ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵבּ יּה 
למיעל  אצטרי רקיע, דּ האי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלקמי ּה 
דּ האי בּ גין  כּ לל , בּ עציב וּ  ולא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה ,
עציבוּ  ׁש ריא לא דּ תּמ ן  גּ רים, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא 
בּ חדוה . איה וּ  כּ לּ א ּת ּמ ן דּ הא כּ לל, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְורוּ גזא 

 לא לקמי ּה , דּ ק יּ ימא  גּ ד וֹ ל  כּ הן דּ א , ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ חדוה , בּ ר קוּ דׁש א, לבי עאל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
ועל  גּ רים. אתרא  דּ הא  חדוה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחזאה

כּ תיב, ק )דּ א יי'(תהלים  את עבדוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אצטרי דּ הא  בּ רננה . לפניו  בּ אוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה 

עציבוּ . בּ ּה  לאחזאה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ לא

 ּדּ איה ו מאן האי הכי , אי ּת ימא, ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יכיל  דּ לא  וּ בדוֹ חקא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא
ליּה  אית  דּ וֹ חקיּה  וּ מגּ וֹ  ל בּ יּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמח דּ י
אי ע לּ אה, מל כּ א  קמי  רחמין, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמת בּ ע 
ייע וּ ל  ולא  כּ לל, צל וֹ תא יצלי לא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהכי ,
למחדי יכיל לא דּ הא כּ לל, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עציב וּ 
מאי בּ חדוה, קמיּה  וּ לאעלא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִלבּ יּה ,

נׁש . בּ ר להאי ליּה  אית  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא 

 ּננעלו ּת רעין  כּ ל  ּת נינן , הא  ו דּ אי ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לא  דּ דמעין ותרעין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואסגּ ירוּ ,
צערא  מ גּ וֹ  אלּ א דּ מעה  ולית ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאסגּ יר וּ ,
אינּ וּ ן על דּ ממנן אינּ וּ ן  וכל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועציב וּ .
וּ מנע וּ לין, גּ זּ יזין  מת בּ רין כּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַּת רעין ,

צאי י רחמי זה , קל תקנת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָוכיו
רחמי ונכללת עליה,  ריו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָמלמעלה
הד מתער ב ואז מלמעלה . ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָממה 

הפני)האחר, בהארת  ורואה  ונחל(מסתכל ְֱֵֶַָָ
ה הבה והאב לקטרג. יכל ולא  חְְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ
 דדיה מל  ניה הארת ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָקמת
למעלה. ל בהארה למה  ל ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָהארה

אא מפניו , כתב  לא  לפניו. ְְְְִִֶָָָָָָֹועלז
אבל .ל  דע  מי אי הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָלפניו ,
צרי הה , הרקיע  אצל  כנס מי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלפניו ,
מ לל, עצב ולא מחה  ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹלהנס
עצב רה לא   ,ר הה ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרקיע 

מחה. הל  הרי  לל, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹורגז

היה לא  לפניו ע מד  ד ל   ה זה, ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹועל
מחה רק   דה לבית ְְְְִִֵֶַַָָֹנכנס
.ר קה הרי  מחה, ְְְֲִֵֵֶַַָָלהראת

תב זה ק)ועל ה'(תהלי את עבדו  ְֶַָ
 צרי שהרי ברננה. לפניו באו  בשמחה

עצב. בו להראות שלא 

בצער ה א  מי ,  א אמר, ְְִִִֶַַַָֹוא
מ ,ל את ל ח  יכל א  ְְִִֵֶֶַַַָֹודחק,
ל ה לפני רחמי  לב ל י חקְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
לל , פה יתל לא , א . ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהעלי
יכל לא  הרי לל, עצב ינס ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹֹולא 
מחה. לפניו  לה נס ל את ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָל ח 

הה ? לאד   ה ִֵֶֶַַָָָָמה

ננעל ערי ה ל , נינ הרי ואי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא א
 ואי ,רנס לא  דמע ת וערי ,ר ְְְְְְְְֲִִֵֵַָֹונס
ת א וכל  ועצב, צער  מ א א ְְְִִֶֶֶַַָָָָמעה 
 ,ערי ה ת א על יְְִִַַַָָָֻֻהממ
לי מנע קת חתיכת ריְְְֲִִִַַָמ



   

ויהוֹ ן כּ לל, עלייה וּ  יׁש ל וֹ ט  דּ לא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
בּ עלמא  אינ וּ ן  ז כּ אין  ע ּמ יּה . בּ חדוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָּת דיר

כּ תיב דּ אתי. ובּ עלמא  ג')דין  א' (שמואל ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
נער כּ תיב וגוֹ '. מׁש רת  ׁש מ וּ אל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהנער 

צ"ט )וּ כתיב בּ קוֹ ראי(תהלים  וּ ׁש מוּ אל ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ נגד  ׁש מוּ אל  היה  ׁש ק וּ ל  ותנינן  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְׁש מוֹ ,
כּ מ ׁש ה  איהוּ  ׁש קוּ ל אי ואהרן. ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה 
בּ כּ ּמ ה  דּ הא  נער , כּ תיב  אמאי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן 
לדר גּ א  אפילּ וּ  מטי הוה  לא  אינ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ רגּ ין 
ׁש ק וּ ל  למהוי ׁש כּ ן  כּ ל  דּ מׁש ה , ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְזעירא

◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ תרווייהוּ .

,הוּ א הכי  קרא צ"ט )האי  (תהלים  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
איה וּ  מׁש ה  בּ כהניו. ואהרן  ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
ׁש אר כּ ל על  עילאה מהימנא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנביאה
כּ הנא  ואיה וּ  בּ כהני, אהרן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְנביא יּ יא,
דּ לא  עלמא. כּ הני  ׁש אר כּ ל על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִעילאה 
עילאה  בּ דרגּ א  דּ סליק ר בּ א כּ הנא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲהוה
נביא  וּ נבוּ אה, ל כּ ה וּ נה אהרן זכה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְכּ אהרן .
ואי אחרא . כּ הנא  זכה  דּ לא  מה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְוכהן,
ההיא  הוה , ונביא  כּ הן  זכריה  הא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵּת ימא 

וכ וּ '. הוות  לּ ׁש עתא  כאן נבוּ אה  (עד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
מההשמטות )

עליונה נוספת שמחה  אצלו מושך  אדם של שמחה 

תצוה קפ "ד:פרשת כּ גוונא )(דף :ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק )דּ א, יי'(תהלים  את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לגבּ יּה  מׁש י נ ׁש , דּ בּ ר  חדוה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה .
עלמא  האי  נמי הכי ע לּ אה. אחרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
הכי אתע ּט רת , דּ איהי כּ גוונא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַּת ּת אה ,
מקדּ מי  ּכ בּ גין מלעי לּ א.  ַאמ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ איהוּ  קלא  בּ וֹ פר  ואתערי (רזאישׂ ראל, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ור וּ חא ,דרחמי ) וּ מיא  בּ א א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ליל 

וּ בטׁש  לעילּ א, וסלּ קא חד , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתעביד 
גּ וונין בּ אינּ וּ ן ואצטבּ ע טבא, אבן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ האי
הכי דּ אתחזיאת , כּ מה  וּ כדין קלא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ האי

מ לּ עילּ א .  ָמ ׁש י◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

 ה איז .ע מחה  תמיד ויהי ְְְְְִִִִִֵַָָָָלל ,
ה א ל בע הה  לעבת א. (שמואל ֶַַָָָָָָ

נער ,ג ) תב  .'וג מרת מ אל ְְְְֵֵַַַַַָָוה ער
צט)וכתב תהלי),מ קראי מאל ְְְְְֵֵָֹ

מ ה נגד מה היה  קל , ְְְֶֶֶֶַָָָָֹֹולמדנ
מע , ואהר מה קל  א .ְְְֲֲִֶַַַַָֹֹֹואהר
ולא ,ה מדרגת ה הרי נער, ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹתב
ל קטה למדרגה  אפ מיע  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהיה
? ניה קל להית  ל  ְְִִֵֵֶֶֶָָֹמה,

מ ה)ש(ה סק ירהאאא ֵֶֶַָָָֹ
 נאמ נביא  ה א  מה  כהניו, ְְֱֲֲִֶֶַָָָֹֹֹואהר
 אהר .ביאיה אר  ל על  ְְְֲִִֶַַַָָֹעלי
הני  ל על  עלי  ה וה א  ְְְֲֲֵֵֶַָָֹֹֹכהניו ,
עלה דל  ה היה  א  .לֵֶֶֶָָָָָֹֹהע
לכה ה אהר זכה .אהר עלינה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמדרגה 
 ה זכה א  מה ,וכה נביא  ְְִֵֵֶַָָָָֹֹֹנב אה,
ונביא ה זכריה הרי אמר, וא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹאחר.

לעה. היתה ההיא ה ב אה  כא היה (עד ְְְִַַָָָָָָָ
,מההשמטות)

זה , מ(ק מחה .(תהלי ה ' את  עבד ְְְְִִֶֶָ
מחה לעצמ מ אד  ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָמחה

עלינה הע לאחרת  זה    . ְֶֶֶֶַַָָָָ
 מתעררת, היא  מ  ח ְְְִִֶֶֶַַָה
ימימק  מ מלמעלה. ְְְִִִִֵַַָָמ
הא קל פר ררי מע ְְְִִֵֶַָָיראל

(רחמי של  ורח ,(סוד  מי  א ְְִֵַַָלל 
 אב מה למעלה, וע לה  אחד , ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָונע ה
ה ל ל  א  גוני ונצע  ,ה ְְְִִִֵֶַַַָָָה בה
מ  תראה, מ ואז ְְְִֵֶֶֶַָָָה ה,

ְְִַָמלמעלה.

  

נפקי רחמי קלּ א. בּ האי דּ א ּת קנת  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואתכּ לילא  על ּה , וׁש ריין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עילּ א ,
אתערבּ ב  וּ כדין  וּ מ לּ עילּ א . מ ּת ּת א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי,

אחרא . דאנפין)סטרא  בנהירו וחמי (אסתכל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לקטרגא . יכיל ולא  ּת קּפ י ּה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתח לּ ׁש 
דּ אנ ּפ ין, בּ נהיר וּ  קיּ ימא טבא , אבן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהאי
וּ בנהירוּ  דּ לת ּת א , בּ נהיר וּ  סטרין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל 

◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעילּ א .

 תרומה קס"ה.)פרשת ועלזוּ (דף :ְ◌ִ◌ְ◌
ע "ב ) לא (ק"ע מלּ פניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.

דּ ינדּ ע  מאן  לית  דּ הא לפניו , א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תיב,
דּ עייל  מאן לפניו, אבל כּ לוּ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵבּ יּה 
למיעל  אצטרי רקיע, דּ האי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלקמי ּה 
דּ האי בּ גין  כּ לל , בּ עציב וּ  ולא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה ,
עציבוּ  ׁש ריא לא דּ תּמ ן  גּ רים, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא 
בּ חדוה . איה וּ  כּ לּ א ּת ּמ ן דּ הא כּ לל, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְורוּ גזא 

 לא לקמי ּה , דּ ק יּ ימא  גּ ד וֹ ל  כּ הן דּ א , ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ חדוה , בּ ר קוּ דׁש א, לבי עאל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
ועל  גּ רים. אתרא  דּ הא  חדוה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחזאה

כּ תיב, ק )דּ א יי'(תהלים  את עבדוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אצטרי דּ הא  בּ רננה . לפניו  בּ אוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה 

עציבוּ . בּ ּה  לאחזאה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ לא

 ּדּ איה ו מאן האי הכי , אי ּת ימא, ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יכיל  דּ לא  וּ בדוֹ חקא, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא
ליּה  אית  דּ וֹ חקיּה  וּ מגּ וֹ  ל בּ יּה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמח דּ י
אי ע לּ אה, מל כּ א  קמי  רחמין, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמת בּ ע 
ייע וּ ל  ולא  כּ לל, צל וֹ תא יצלי לא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהכי ,
למחדי יכיל לא דּ הא כּ לל, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עציב וּ 
מאי בּ חדוה, קמיּה  וּ לאעלא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִלבּ יּה ,

נׁש . בּ ר להאי ליּה  אית  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא 

 ּננעלו ּת רעין  כּ ל  ּת נינן , הא  ו דּ אי ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לא  דּ דמעין ותרעין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואסגּ ירוּ ,
צערא  מ גּ וֹ  אלּ א דּ מעה  ולית ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאסגּ יר וּ ,
אינּ וּ ן על דּ ממנן אינּ וּ ן  וכל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועציב וּ .
וּ מנע וּ לין, גּ זּ יזין  מת בּ רין כּ לּ ה וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַּת רעין ,

צאי י רחמי זה , קל תקנת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָוכיו
רחמי ונכללת עליה,  ריו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָמלמעלה
הד מתער ב ואז מלמעלה . ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָממה 

הפני)האחר, בהארת  ורואה  ונחל(מסתכל ְֱֵֶַָָ
ה הבה והאב לקטרג. יכל ולא  חְְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ
 דדיה מל  ניה הארת ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָקמת
למעלה. ל בהארה למה  ל ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָהארה

אא מפניו , כתב  לא  לפניו. ְְְְִִֶָָָָָָֹועלז
אבל .ל  דע  מי אי הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָלפניו ,
צרי הה , הרקיע  אצל  כנס מי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלפניו ,
מ לל, עצב ולא מחה  ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹלהנס
עצב רה לא   ,ר הה ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרקיע 

מחה. הל  הרי  לל, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹורגז

היה לא  לפניו ע מד  ד ל   ה זה, ְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹועל
מחה רק   דה לבית ְְְְִִֵֶַַָָֹנכנס
.ר קה הרי  מחה, ְְְֲִֵֵֶַַָָלהראת

תב זה ק)ועל ה'(תהלי את עבדו  ְֶַָ
 צרי שהרי ברננה. לפניו באו  בשמחה

עצב. בו להראות שלא 

בצער ה א  מי ,  א אמר, ְְִִִֶַַַָֹוא
מ ,ל את ל ח  יכל א  ְְִִֵֶֶַַַָֹודחק,
ל ה לפני רחמי  לב ל י חקְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
לל , פה יתל לא , א . ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהעלי
יכל לא  הרי לל, עצב ינס ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹֹולא 
מחה. לפניו  לה נס ל את ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָל ח 

הה ? לאד   ה ִֵֶֶַַָָָָמה

ננעל ערי ה ל , נינ הרי ואי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא א
 ואי ,רנס לא  דמע ת וערי ,ר ְְְְְְְְֲִִֵֵַָֹונס
ת א וכל  ועצב, צער  מ א א ְְְִִֶֶֶַַָָָָמעה 
 ,ערי ה ת א על יְְִִַַַָָָֻֻהממ
לי מנע קת חתיכת ריְְְֲִִִַַָמ



   

צלוֹ תא  וההיא דּ מעין, אינּ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְועיילין 
קדּ יׁש א . מל כּ א  קמי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָעאלת 

בניגון מנגן   בגילגולו כשמסתובב הרקיע  אותו

 לך שלח  קס "ד:)פרשת  ּת א (דף :ָ◌
סחראחזי כּ ד רקיע הה וּ א ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

בּ נגּ וּ נא מנגּ נא  נהימוּ בּ גל גּ וּ לא וּ מקל  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ ל  נגּ וּ נא . הה וּ א ידיע לא  דּ נבעין , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ מיין 
מליין סטרין , בּ אר בּ ע דּ י א גּ נין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִאינּ וּ ן 
לג וֹ , דּ איהוּ  מאן דּ נבעין. דּ מיין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמנּ ביעוּ 
בּ חדוה , חד ּת ּמ ן . קיּ ימא  סטרין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ תרין 
בּ עלמא , חדוה  כּ ההיא חדוה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ לית 

קלקיּ ימא בּ שׂ מחה .)(תהלים  יי את עבדוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ חילוּ  כּ הה וּ א  דּ חיל וּ  דּ לית  בּ יראה , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוחד

לקיּ ימא ב )בּ עלמא , יי(תהלים  את עבד וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה .

, מזרח מּס טר  דּ נביע דּ מיּ יא , מעיינא  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נביאה . יחזקאל דּ אמר  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדּ א 
ׁש בחא  לסיּ ימא יכלין לא  מעיינא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהאי
ּת ּמ ן דּ אתייליד  בּ אתר  עלמא. בּ ני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
דּ ילי ּה , ורוּ מא עוּ מקא לית מזרח, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלסטר 

י ּת יר. ולא זרתא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א

אימא היא ובשמחה  אבא הוא ד' את עבדו כי 

 השחר )הכוונות תפלת ענין א דרוש השחר  תפילת הוא (דרושי לתודה מזמור :
שכל  אמת כי הוא והטעם  היצירה שבעולם ואמא] [אבא  או"א  בבחינת 
אבל  שבעשיה . הקליפות קטרוג ולזכך  לתקן  העשיה בעולם למטה  הם הקרבנות
אומרם  טעם וזהו  דיצירה  או "א עד ועולה  ביצירה  הוא כי  כולם  על עולה  תודה קרבן
הכתוב  שאמר מה  וזה תודה מקרבן חוץ בטלים יהיו הקרבנות  כל לבא  שלעתיד ז "ל

ב ) ק  ברננה ,(תהלים  לפניו  בואו בשמחה  ד' את  אבאעבדו הוא ד ' את  עבדו  כי
אימא היא  היא ובשמחה  עבדו ומלת נעבוד . בסודו  זה  ובעבד  דיצירה  ו"ק  במטטרו "ן 

ואלקים . ה' דיצירה או "א חיבור הוא אלקים הוא  ה' כי דעו  ז "ס גם או "א. את 

יתברך בו להתדבק  ואהבה  רב  חשק מוסיפה  השמחה  כי 

: קדושה עסק שערי  ובטול המצות וקיום העבודה מניעת גורמת העצבות
שער והיא ה ', את לעבוד טובה מחשבה  ומבטל  התפילה  וכונת  התורה

פ ה תוא מע ת,  ת א מכניסיְְְְִִִַָָָָ
.ד ה  לה לפני ְְִִֵֶֶֶֶַַָנכנסת

ראה, גלל,א בב רקיע  ת א ְְְְִִֵֵֶַָֹ
 בעיה י ה נהמת  מל ,נ ְְְֲִִִִֵַַַַַַמנ

 נ  ת א ידע הא נילא ת א ל . ִִַַָָָָָֹ
מביעת  אימתמ צדדי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָארעה
ני  ,פני הא  מי . בעי י ְְְִִִִִִֵֶֶַַה
 אי מחה, אחד . ע מד ְְְִִֵֵֶֶָָָָצדדי
לק ,לע מחה ת א ְְְְִִֵַָָָָָמחה

ק) ואחד(ש מחה. ה ' את ְְְְִִֶֶָָעבד
יראה ת א יראה  אי ְְְְְִִִֵֶָָָָיראה ,

לק ,ל ע(ב ה'(ש את עבד ְְִֵֶַָָ
ְְִָיראה.

זה מזרח , מד בע  אחד מי ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמעי
לא זה עימ הביא. יחזקאל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמר
.להע ני ל בח  לס ליְְְִֵֵֶַַָָָיכ
עמק   אי מזרח , לצד  לד   מקְְְִֵֶֶַַָָָֹ

י תר. ולא זרת, א א   ְְֵֶֶֶֶָֹור

  

תועלת  לו אין  כי בהראותו  צדיק , הוא אם אפילו הרע  היצר הסתת גרוי התחלת
יעלה  איך לו  באמור  חסידות בדרך עליו  בא  כי וגם וכו'. עליו יסורים  בהיות בעבודה
שכתוב  וכמו עולם, של  מלכו  בקדושת  להתקדש להתקרב ותולעה  רמה עפר בדעתך 

ז') כ"ה שכתוב(משלי  וכמו וגו' חכמות  לאויל ז')ראמות ל"ה תתן(איוב  מה  צדקת ואם
כמו בשמחה  יתברך  ה ' עובד  בהיותו  וההפך  מעליו, הקודש רוח סלוק גורמת  גם  לו.

ב ')שכתוב ק ' בשמחה ,(תהלים  ה ' את ואהבהעבדו רב  חשק מוסיפה  השמחה  כי
יתברך בו מ "ז)וכתיבלהתדבק  כ"ח  בשמחה (דברים  אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר תחת 

עצבות  בפנים לרבו העובד  לעבד  דומה  בעצבון היא אם  העבודה כי וגו '. לבב ובטוב
וכתיב כ"ב )וזועפות . י' העצבון(משלי כי  עמה. עצב  יוסיף ולא תעשיר  היא  ה' ברכת

באדם שכתוב  כמו  וחוה באדם  שהטילו ונחש סמא"ל מזהמת  נמשך  ג'הוא  (בראשית

וכתיבי"ז) תאכלנה  ט "ז)בעצבון  הוא (שם  ברוך הקדוש כך ידי ועל בנים , תלדי  בעצב 
מעליו. מסתלקים ושכינתו

הקדש רוח  עליו ששרתה  יעקב, רוח  ותחי כתיב בבשורתו וכששמח 

 ושתים עשרים  הקדש ורוח  שכינה ממנו  שנתסלקה  האבות בחיר  מיעקב 
ממנו , יוסף שפרש  יעקב,שנים  רוח ותחי כתיב בבשורתו וכששמח

הקדש רוח  עליו ז"ל ששרתה  רבותינו  ואמרו ע "א ). קי "ז דף ואין(פסחים  שכינה אין 
דכתיב  הנביאים ובבני באלישע מצינו  וכן וכו'. עצבות מתוך לא  שורה  (מלכים נבואה

ט "ו) ג ' וכתיבב ' המנגן  כנגן  ה')והיה י ' א ' והמה (שמואל וכנור  וחליל תוף ולפניהם
כמומתנבאים, השמחה  בתכלית שיהיה  צריך ותהלה  מצוה  עבודת  בכל ואפילו 

באביי ע "א )שמצינו ל' דף מנחנא.(ברכות  קא  תפילין  ואמר  טובא  בדיח  רב דהוה  וכן 
לתפלה גאולה  דסמך משום יומאברונא ההוא כל  מפומיה חוכא פסק  .לא 

הקדושה בארץ  קיימים שישראל בזמן נמצאת השצחה 

( תצא כי והנחש (פרשת יתבוששו . ולא ערומים  שניהם  ויהיו  לדבר  סימן  :
שכתבתי וממה  כך . להם  אירע לא  מתבוששים היו ואילו ערום  היה 
גורם  שמחתם כי  לקח . אשר  אשתו  את ושמח אחת  שנה לביתו  יהיה  נקי טעם תבין

מעלה: של  ישראל לכנסת  והשפעה  וברכה  בהקב "ה  ישראל כנסת ובספרחבור
-הזוהר תרגום אוהביה. כל בה  וגילו  ירושלים  את  שמחו אמר א'] קי"ח [במדבר 

אוהביה" כל בה  וגילו  ירושלים  את  י ')"שמחו סו' אשתכח.(ישעיה לא  דחדוה  בגין 
קדישא בארעא  קיימי הוו דישראל  בעת  בזמןאלא  אלא  נמצאת  אינה ששמחה משום .

מתחברת  ששם  בבעלא . אתתא אתחברא דתמן  הקדושה. בארץ נמצאים שישראל
ותתאי . דעילאי  חדווא דכלא חדווא הוה  וכדין ומלכות. ז"א  דהיינו בבעלה ואזאשה

בארעא אשתכחו לא  דישראל  ובזימנא ולמטה . למעלה שמחה הכל שמחת  הוא
חדו ולאחזאה למיחדי נש לבר ליה אסיר נמצאים קדישא  אינם  שישראל  ובזמן  .

וגילו ירושלם  את שמחו  הה "ד  שמחה. ולהראות  לשמוח לאדם אסור הקדושה  בארץ 



   

צלוֹ תא  וההיא דּ מעין, אינּ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְועיילין 
קדּ יׁש א . מל כּ א  קמי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָעאלת 

בניגון מנגן   בגילגולו כשמסתובב הרקיע  אותו

 לך שלח  קס "ד:)פרשת  ּת א (דף :ָ◌
סחראחזי כּ ד רקיע הה וּ א ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

בּ נגּ וּ נא מנגּ נא  נהימוּ בּ גל גּ וּ לא וּ מקל  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ ל  נגּ וּ נא . הה וּ א ידיע לא  דּ נבעין , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ מיין 
מליין סטרין , בּ אר בּ ע דּ י א גּ נין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִאינּ וּ ן 
לג וֹ , דּ איהוּ  מאן דּ נבעין. דּ מיין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמנּ ביעוּ 
בּ חדוה , חד ּת ּמ ן . קיּ ימא  סטרין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ תרין 
בּ עלמא , חדוה  כּ ההיא חדוה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ לית 

קלקיּ ימא בּ שׂ מחה .)(תהלים  יי את עבדוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ חילוּ  כּ הה וּ א  דּ חיל וּ  דּ לית  בּ יראה , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוחד

לקיּ ימא ב )בּ עלמא , יי(תהלים  את עבד וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה .

, מזרח מּס טר  דּ נביע דּ מיּ יא , מעיינא  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נביאה . יחזקאל דּ אמר  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדּ א 
ׁש בחא  לסיּ ימא יכלין לא  מעיינא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהאי
ּת ּמ ן דּ אתייליד  בּ אתר  עלמא. בּ ני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
דּ ילי ּה , ורוּ מא עוּ מקא לית מזרח, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלסטר 

י ּת יר. ולא זרתא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א

אימא היא ובשמחה  אבא הוא ד' את עבדו כי 

 השחר )הכוונות תפלת ענין א דרוש השחר  תפילת הוא (דרושי לתודה מזמור :
שכל  אמת כי הוא והטעם  היצירה שבעולם ואמא] [אבא  או"א  בבחינת 
אבל  שבעשיה . הקליפות קטרוג ולזכך  לתקן  העשיה בעולם למטה  הם הקרבנות
אומרם  טעם וזהו  דיצירה  או "א עד ועולה  ביצירה  הוא כי  כולם  על עולה  תודה קרבן
הכתוב  שאמר מה  וזה תודה מקרבן חוץ בטלים יהיו הקרבנות  כל לבא  שלעתיד ז "ל

ב ) ק  ברננה ,(תהלים  לפניו  בואו בשמחה  ד' את  אבאעבדו הוא ד ' את  עבדו  כי
אימא היא  היא ובשמחה  עבדו ומלת נעבוד . בסודו  זה  ובעבד  דיצירה  ו"ק  במטטרו "ן 

ואלקים . ה' דיצירה או "א חיבור הוא אלקים הוא  ה' כי דעו  ז "ס גם או "א. את 

יתברך בו להתדבק  ואהבה  רב  חשק מוסיפה  השמחה  כי 

: קדושה עסק שערי  ובטול המצות וקיום העבודה מניעת גורמת העצבות
שער והיא ה ', את לעבוד טובה מחשבה  ומבטל  התפילה  וכונת  התורה

פ ה תוא מע ת,  ת א מכניסיְְְְִִִַָָָָ
.ד ה  לה לפני ְְִִֵֶֶֶֶַַָנכנסת

ראה, גלל,א בב רקיע  ת א ְְְְִִֵֵֶַָֹ
 בעיה י ה נהמת  מל ,נ ְְְֲִִִִֵַַַַַַמנ

 נ  ת א ידע הא נילא ת א ל . ִִַַָָָָָֹ
מביעת  אימתמ צדדי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָארעה
ני  ,פני הא  מי . בעי י ְְְִִִִִִֵֶֶַַה
 אי מחה, אחד . ע מד ְְְִִֵֵֶֶָָָָצדדי
לק ,לע מחה ת א ְְְְִִֵַָָָָָמחה

ק) ואחד(ש מחה. ה ' את ְְְְִִֶֶָָעבד
יראה ת א יראה  אי ְְְְְִִִֵֶָָָָיראה ,

לק ,ל ע(ב ה'(ש את עבד ְְִֵֶַָָ
ְְִָיראה.

זה מזרח , מד בע  אחד מי ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמעי
לא זה עימ הביא. יחזקאל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹאמר
.להע ני ל בח  לס ליְְְִֵֵֶַַָָָיכ
עמק   אי מזרח , לצד  לד   מקְְְִֵֶֶַַָָָֹ

י תר. ולא זרת, א א   ְְֵֶֶֶֶָֹור

  

תועלת  לו אין  כי בהראותו  צדיק , הוא אם אפילו הרע  היצר הסתת גרוי התחלת
יעלה  איך לו  באמור  חסידות בדרך עליו  בא  כי וגם וכו'. עליו יסורים  בהיות בעבודה
שכתוב  וכמו עולם, של  מלכו  בקדושת  להתקדש להתקרב ותולעה  רמה עפר בדעתך 

ז') כ"ה שכתוב(משלי  וכמו וגו' חכמות  לאויל ז')ראמות ל"ה תתן(איוב  מה  צדקת ואם
כמו בשמחה  יתברך  ה ' עובד  בהיותו  וההפך  מעליו, הקודש רוח סלוק גורמת  גם  לו.

ב ')שכתוב ק ' בשמחה ,(תהלים  ה ' את ואהבהעבדו רב  חשק מוסיפה  השמחה  כי
יתברך בו מ "ז)וכתיבלהתדבק  כ"ח  בשמחה (דברים  אלהיך ה' את  עבדת  לא  אשר תחת 

עצבות  בפנים לרבו העובד  לעבד  דומה  בעצבון היא אם  העבודה כי וגו '. לבב ובטוב
וכתיב כ"ב )וזועפות . י' העצבון(משלי כי  עמה. עצב  יוסיף ולא תעשיר  היא  ה' ברכת

באדם שכתוב  כמו  וחוה באדם  שהטילו ונחש סמא"ל מזהמת  נמשך  ג'הוא  (בראשית

וכתיבי"ז) תאכלנה  ט "ז)בעצבון  הוא (שם  ברוך הקדוש כך ידי ועל בנים , תלדי  בעצב 
מעליו. מסתלקים ושכינתו

הקדש רוח  עליו ששרתה  יעקב, רוח  ותחי כתיב בבשורתו וכששמח 

 ושתים עשרים  הקדש ורוח  שכינה ממנו  שנתסלקה  האבות בחיר  מיעקב 
ממנו , יוסף שפרש  יעקב,שנים  רוח ותחי כתיב בבשורתו וכששמח

הקדש רוח  עליו ז"ל ששרתה  רבותינו  ואמרו ע "א ). קי "ז דף ואין(פסחים  שכינה אין 
דכתיב  הנביאים ובבני באלישע מצינו  וכן וכו'. עצבות מתוך לא  שורה  (מלכים נבואה

ט "ו) ג ' וכתיבב ' המנגן  כנגן  ה')והיה י ' א ' והמה (שמואל וכנור  וחליל תוף ולפניהם
כמומתנבאים, השמחה  בתכלית שיהיה  צריך ותהלה  מצוה  עבודת  בכל ואפילו 

באביי ע "א )שמצינו ל' דף מנחנא.(ברכות  קא  תפילין  ואמר  טובא  בדיח  רב דהוה  וכן 
לתפלה גאולה  דסמך משום יומאברונא ההוא כל  מפומיה חוכא פסק  .לא 

הקדושה בארץ  קיימים שישראל בזמן נמצאת השצחה 

( תצא כי והנחש (פרשת יתבוששו . ולא ערומים  שניהם  ויהיו  לדבר  סימן  :
שכתבתי וממה  כך . להם  אירע לא  מתבוששים היו ואילו ערום  היה 
גורם  שמחתם כי  לקח . אשר  אשתו  את ושמח אחת  שנה לביתו  יהיה  נקי טעם תבין

מעלה: של  ישראל לכנסת  והשפעה  וברכה  בהקב "ה  ישראל כנסת ובספרחבור
-הזוהר תרגום אוהביה. כל בה  וגילו  ירושלים  את  שמחו אמר א'] קי"ח [במדבר 

אוהביה" כל בה  וגילו  ירושלים  את  י ')"שמחו סו' אשתכח.(ישעיה לא  דחדוה  בגין 
קדישא בארעא  קיימי הוו דישראל  בעת  בזמןאלא  אלא  נמצאת  אינה ששמחה משום .

מתחברת  ששם  בבעלא . אתתא אתחברא דתמן  הקדושה. בארץ נמצאים שישראל
ותתאי . דעילאי  חדווא דכלא חדווא הוה  וכדין ומלכות. ז"א  דהיינו בבעלה ואזאשה

בארעא אשתכחו לא  דישראל  ובזימנא ולמטה . למעלה שמחה הכל שמחת  הוא
חדו ולאחזאה למיחדי נש לבר ליה אסיר נמצאים קדישא  אינם  שישראל  ובזמן  .

וגילו ירושלם  את שמחו  הה "ד  שמחה. ולהראות  לשמוח לאדם אסור הקדושה  בארץ 



   

בה  וגילו  אוהביה". כל בה  וגילו ירושלים  את "שמחו שכתוב זה אוהביה. כל  בה 
בדיוק . הוא בה" "וגילו דווקא .

שמחה ולהראות לשמוח  האדם צריך בשמחה  שירושלים בזמן אבא רבי אמר

 אחד אדם  ראה  אבא  רבי דבבל. טרוניא בבי חדי דהוה  נש בר  חד  חמי  אבא 
ירושלם  את  שמחו אמר  בו . בעט  ביה. בטש  שבבבל. טרוניא  בבית  שמח שהיה 
בחדווא  דירושלם בזימנא אבא  רבי אמר כתוב . ירושלים " את  "שמחו  אמר  כתיב .

חדו . ולאחזאה  למחדי נש  בר  צריךבעי  בשמחה שירושלים בזמן אבא  רבי אמר
שמחה ולהראות  לשמוח  וגילוהאדם  אוהביה כל בה  וגילו ירושלים את  שמחו  הה"ד .

"ש  שכתוב זה  דווקא. הוא בה בה " "וגילו אוהביה ". כל  בה  וגילו  ירושלים  את מחו 
בשמחה . יי' את עבדו  היינו  ירושלים את שמחו  דאמר  לטעמיה אלעזר  רבי  בדיוק.
יי' את "עבדו  שכתוב  היינו  ירושלים" את "שמחו שאמר  לטעמו הולך אליעזר רבי 

אותה )בשמחה " ולשמח  לעבוד וצריכים  השכינה היא שירושלים  אומר(דהיינו אחד כתוב  .
אחד  כתוב  ברעדה . וגילו ביראה  י "י את עבדו אומר  אחד וכתוב בשמחה יי' את עבדו

בשמחה" יי' את  "עבדו ב ')אומר ק ' ביראה (תהלים  יי' את "עבדו אומר אחד  וכתוב 
ברעדה" יב ')וגילו ב ' בזמן(תהלים  כאן  אלא  לזה. זה בין מה להאי . האי בין  מה .

הקדושה  בארץ שרויים  שישראל בזמן  כאן אלא קדישא . בארעא  שרויין שישראל
בזמן וכאן  אחרא . בארעא  שרויין  שישראל בזמן כאן בשמחה. יי ' לפני עובדים שאז 

ברעדה . ולשמוח  ביראה  לעבוד צריכים  אז אחרת בארץ שורים שישראל 

הכל שמחת  שמחה  נקראת השכינה  אז הגאולה  בזמן

. קדישא בארעא דאיהי בזימנא ישראל  כנסת דא בשמחה  יי' את עבדו  אחר 
עבדו הקדושה . בארץ שהיא  ישראל  כנסת זו  בשמחה" יי ' את  "עבדו  אחר דבר 
יי' את "עבדו עממיא. ביני בגלותא דאיהי בזימנא  ישראל כנסת  דא ביראה יי' את 
כתיב  והא יהודה  רבי אמר  העמים . בין  בגלות שהיא  בזמן ישראל  כנסת זו  ביראה"
בשמחה  "כי  כתוב  והרי יהודה רבי אמר  ישראל . כנסת היא ודא  תצאו  בשמחה  כי

יב ')תצאו " נה' ואקרי(ישעיה הוא גלותא  מן מצאו דאמר  כיון ישראל. כנסת היא  שזו 
שמחה  ונקראת  היא גלות  מן  הרי תצאו שאמר  וכיון נקראתשמחה . היא בגלות שגם  (הרי

איקרישמחה ) לא  בעפרא ושכיבת  בגלותא  דאיהי  זמנא דכל הוא הכי  ודאי ליה אמר  .
נקראת  אינה בעפר ושוכבת  בגלות שהיא זמן שכל  הוא כך  ודאי  לו אמר  שמחה.
עד  אורי. קומי מעפר  התנערי  ויימר  לה  ויוקים  לגבה  ייתי דקב "ה  בזמנא שמחה.
"קומי וגו ' מעפר" "התנערי לה ויאמר  העפר  מן  אותה ויקים  אליה יבא  שהקב"ה

וגו '. דכולא.אורי" חדוותא  איקרי חדוותא  כדין מעפרא לה ויקים כחדא  ויתחברון
ואז ודאי. בשמחה  וכדין הכל. שמחת  שהיא שמחה נקראת היא  אז  יחד  ויתחברו 
לחדוותא  דמטרוניתא  לקבלה  דייפקון חיילין כמה כדין  ודאי. תצאו  בשמחה 
הילולת  של  לשמחה  המטרוניתא  את לקבל יצאו צבאות  כמה  אז  דמלכא. דהילולא

  

והגבעות  "ההרים שכתוב  כמו רנה. לפניכם  יפצחו  והגבעות ההרים כד "א  המלך .
רנה" לפניכם יב ')יפצחו  נה ' ומאספכם (ישעיה יי ' לפניכם הולך  כי  וכתיב אלהי.

ישראל " אלהי  ומאספכם יי' לפניכם  הולך  "כי וכתיב  יב ')ישראל. נב' .(ישעיה

גדולה שמחה  וזהו  הקדושה  השכינה  שהיא  התפלה  שיגאל  היא הכוונה עיקר

אפרים והטוב )מחנה  ד"ה  עשיתי (ליקוטים  בעיניך  והטוב  ג'): ל"ח, ודרשו(ישעיה
י ':)חז "ל גאולה (ברכות סמיך חדא זימנא ברונא רב  לתפלה , גאולה  הסומך  זה

לי נראה  מפומיה, חוכא פסיק  ולא  שהיאלתפלה  התפלה שיגאל  היא הכוונה שעיקר
גדולה שמחה  וזהו הקדושה ב "ה השכינה  הוי "ה השם  פירוד כשיש היא  הגלות כי  ,

גדולהאבל שמחה  היא  אז בשרשיהם הדינים  כל נמתקין אדנ"י עם  הוי"ה ,כשמיחד 
י "ב )וזהו  נ"ה, הגלות(ישעיה מן תצאו בשמחה  וזהו כי  ט '), י "ט , ה '(תהלים  פקודי 

זה  וישרים ימין קו  זה וישמחו יראו צדיקים ובכן  דאיתא דרך על  לב  משמחי ישרים
לפנים  שעושה זה  וטוב  ומשפט, בדין שעושה  זה נקרא שישר שם על  שמאל קו

כמו יחוד  לשון פקודי  וזהו  הדין, ס"ב:)משורת  היינו(יבמות וכו ' לפקוד אדם חייב
כנ "ל, לב, משמחי  כן גם ישרים  אזי אדנ"י, עם הוי"ה  תצאוכשמיחד  בשמחה כי

כידוע לב נקרא  ישראל ונשמות הדינים, שנמתקים וזהו והיינו  כ"ו:), משנכנס (תענית
דר , א ' תיבת  שהיא דירהאדר  השכינה  שהיא  דר עם  עולם של אלופו  שמיחדים

והבן.עילאה הדינים  כל שנמתקין  בשמחה  מרבין אז  אדני הנקרא ,

כלל, מתעצב אינו המחשבה  מעולם בא  הכל כי שלימה באמונה  לב ונותן  המבין
השמחה עולם עליו ומעורר בשמחה , הכל  ומקבל

אפרים שפת )מחנה  ד"ה שקר(שם  לשון  ארגיעה ועד  לעד תכון אמת שפת  :
י"ט ) י"ב , ע "ה (משלי המלך דוד  שאמר  דרך  על הוא  ל"ד). ק "ד, אנכי(תהלים 

הארץ מן חטאים  יתמו בה ' להאריך אשמח צריך זה להבין וגו', אינם  עוד ורשעים
בתקונים  איתא  כי  להבין  המשכילים אילין  לחכימין  חכמה  יהיב  וה' מעט ארמוז אך 

חמשה (זוהר ) נטל  כמבואר הפלשתי את  ע"ה המלך  דוד  הרג בו  שמע  קריאת של  יחוד 
הם  שמע  קריאת  של שיחוד  בתקונים מבואר  וגם  שם , עיין בקירטא  ושוי  אבנים

באותיות  מעלה אשמ "חנעשים כשהאדם כי זה, ולהבין  'אחד, 'שמע וזהו דרך על
ושם  ומפעל, יצור כל נחצבה ממנה  אשר  העליונה, במחשבה לשורשם  הדברים  כל 
לאכפייא  דינין  מתערין  ומינה התשובה עולם  וזהו  און, פועלי כל  ויתפרדו  נמתקו 

וזהו השמחה עולם נקרא  הנזכר  ועולם למבין, ודי בשרשם  וזהו  הדינין  מחשבהלכל 
בשמחה י "ב )וזהואותיות נ"ה, הגלות,(ישעיה  ומן הקליפות מכל  תצאו בשמחה  כי

כלל, מתעצב אינו המחשבה מעולם בא הכל כי שלימה  באמונה  לב ונותן והמבין
ועל עליו שמחה ממשיך וממילא  השמחה, עולם  עליו ומעורר בשמחה , הכל ומקבל

העולם כל ועל הדברים עונותיוכל  כל על לו ומוחלין  און  פועלי  כל מעליו ויתפרדו  ,
עד  ונעשה ע"ד, אותיות  שני מצטרפין  ממילא  הנ "ל בדרך  עצמו מדריך  וכשהאדם 



   

בה  וגילו  אוהביה". כל בה  וגילו ירושלים  את "שמחו שכתוב זה אוהביה. כל  בה 
בדיוק . הוא בה" "וגילו דווקא .

שמחה ולהראות לשמוח  האדם צריך בשמחה  שירושלים בזמן אבא רבי אמר

 אחד אדם  ראה  אבא  רבי דבבל. טרוניא בבי חדי דהוה  נש בר  חד  חמי  אבא 
ירושלם  את  שמחו אמר  בו . בעט  ביה. בטש  שבבבל. טרוניא  בבית  שמח שהיה 
בחדווא  דירושלם בזימנא אבא  רבי אמר כתוב . ירושלים " את  "שמחו  אמר  כתיב .

חדו . ולאחזאה  למחדי נש  בר  צריךבעי  בשמחה שירושלים בזמן אבא  רבי אמר
שמחה ולהראות  לשמוח  וגילוהאדם  אוהביה כל בה  וגילו ירושלים את  שמחו  הה"ד .

"ש  שכתוב זה  דווקא. הוא בה בה " "וגילו אוהביה ". כל  בה  וגילו  ירושלים  את מחו 
בשמחה . יי' את עבדו  היינו  ירושלים את שמחו  דאמר  לטעמיה אלעזר  רבי  בדיוק.
יי' את "עבדו  שכתוב  היינו  ירושלים" את "שמחו שאמר  לטעמו הולך אליעזר רבי 

אותה )בשמחה " ולשמח  לעבוד וצריכים  השכינה היא שירושלים  אומר(דהיינו אחד כתוב  .
אחד  כתוב  ברעדה . וגילו ביראה  י "י את עבדו אומר  אחד וכתוב בשמחה יי' את עבדו

בשמחה" יי' את  "עבדו ב ')אומר ק ' ביראה (תהלים  יי' את "עבדו אומר אחד  וכתוב 
ברעדה" יב ')וגילו ב ' בזמן(תהלים  כאן  אלא  לזה. זה בין מה להאי . האי בין  מה .

הקדושה  בארץ שרויים  שישראל בזמן  כאן אלא קדישא . בארעא  שרויין שישראל
בזמן וכאן  אחרא . בארעא  שרויין  שישראל בזמן כאן בשמחה. יי ' לפני עובדים שאז 

ברעדה . ולשמוח  ביראה  לעבוד צריכים  אז אחרת בארץ שורים שישראל 

הכל שמחת  שמחה  נקראת השכינה  אז הגאולה  בזמן

. קדישא בארעא דאיהי בזימנא ישראל  כנסת דא בשמחה  יי' את עבדו  אחר 
עבדו הקדושה . בארץ שהיא  ישראל  כנסת זו  בשמחה" יי ' את  "עבדו  אחר דבר 
יי' את "עבדו עממיא. ביני בגלותא דאיהי בזימנא  ישראל כנסת  דא ביראה יי' את 
כתיב  והא יהודה  רבי אמר  העמים . בין  בגלות שהיא  בזמן ישראל  כנסת זו  ביראה"
בשמחה  "כי  כתוב  והרי יהודה רבי אמר  ישראל . כנסת היא ודא  תצאו  בשמחה  כי

יב ')תצאו " נה' ואקרי(ישעיה הוא גלותא  מן מצאו דאמר  כיון ישראל. כנסת היא  שזו 
שמחה  ונקראת  היא גלות  מן  הרי תצאו שאמר  וכיון נקראתשמחה . היא בגלות שגם  (הרי

איקרישמחה ) לא  בעפרא ושכיבת  בגלותא  דאיהי  זמנא דכל הוא הכי  ודאי ליה אמר  .
נקראת  אינה בעפר ושוכבת  בגלות שהיא זמן שכל  הוא כך  ודאי  לו אמר  שמחה.
עד  אורי. קומי מעפר  התנערי  ויימר  לה  ויוקים  לגבה  ייתי דקב "ה  בזמנא שמחה.
"קומי וגו ' מעפר" "התנערי לה ויאמר  העפר  מן  אותה ויקים  אליה יבא  שהקב"ה

וגו '. דכולא.אורי" חדוותא  איקרי חדוותא  כדין מעפרא לה ויקים כחדא  ויתחברון
ואז ודאי. בשמחה  וכדין הכל. שמחת  שהיא שמחה נקראת היא  אז  יחד  ויתחברו 
לחדוותא  דמטרוניתא  לקבלה  דייפקון חיילין כמה כדין  ודאי. תצאו  בשמחה 
הילולת  של  לשמחה  המטרוניתא  את לקבל יצאו צבאות  כמה  אז  דמלכא. דהילולא

  

והגבעות  "ההרים שכתוב  כמו רנה. לפניכם  יפצחו  והגבעות ההרים כד "א  המלך .
רנה" לפניכם יב ')יפצחו  נה ' ומאספכם (ישעיה יי ' לפניכם הולך  כי  וכתיב אלהי.

ישראל " אלהי  ומאספכם יי' לפניכם  הולך  "כי וכתיב  יב ')ישראל. נב' .(ישעיה

גדולה שמחה  וזהו  הקדושה  השכינה  שהיא  התפלה  שיגאל  היא הכוונה עיקר

אפרים והטוב )מחנה  ד"ה  עשיתי (ליקוטים  בעיניך  והטוב  ג'): ל"ח, ודרשו(ישעיה
י ':)חז "ל גאולה (ברכות סמיך חדא זימנא ברונא רב  לתפלה , גאולה  הסומך  זה

לי נראה  מפומיה, חוכא פסיק  ולא  שהיאלתפלה  התפלה שיגאל  היא הכוונה שעיקר
גדולה שמחה  וזהו הקדושה ב "ה השכינה  הוי "ה השם  פירוד כשיש היא  הגלות כי  ,

גדולהאבל שמחה  היא  אז בשרשיהם הדינים  כל נמתקין אדנ"י עם  הוי"ה ,כשמיחד 
י "ב )וזהו  נ"ה, הגלות(ישעיה מן תצאו בשמחה  וזהו כי  ט '), י "ט , ה '(תהלים  פקודי 

זה  וישרים ימין קו  זה וישמחו יראו צדיקים ובכן  דאיתא דרך על  לב  משמחי ישרים
לפנים  שעושה זה  וטוב  ומשפט, בדין שעושה  זה נקרא שישר שם על  שמאל קו

כמו יחוד  לשון פקודי  וזהו  הדין, ס"ב:)משורת  היינו(יבמות וכו ' לפקוד אדם חייב
כנ "ל, לב, משמחי  כן גם ישרים  אזי אדנ"י, עם הוי"ה  תצאוכשמיחד  בשמחה כי

כידוע לב נקרא  ישראל ונשמות הדינים, שנמתקים וזהו והיינו  כ"ו:), משנכנס (תענית
דר , א ' תיבת  שהיא דירהאדר  השכינה  שהיא  דר עם  עולם של אלופו  שמיחדים

והבן.עילאה הדינים  כל שנמתקין  בשמחה  מרבין אז  אדני הנקרא ,

כלל, מתעצב אינו המחשבה  מעולם בא  הכל כי שלימה באמונה  לב ונותן  המבין
השמחה עולם עליו ומעורר בשמחה , הכל  ומקבל

אפרים שפת )מחנה  ד"ה שקר(שם  לשון  ארגיעה ועד  לעד תכון אמת שפת  :
י"ט ) י"ב , ע "ה (משלי המלך דוד  שאמר  דרך  על הוא  ל"ד). ק "ד, אנכי(תהלים 

הארץ מן חטאים  יתמו בה ' להאריך אשמח צריך זה להבין וגו', אינם  עוד ורשעים
בתקונים  איתא  כי  להבין  המשכילים אילין  לחכימין  חכמה  יהיב  וה' מעט ארמוז אך 

חמשה (זוהר ) נטל  כמבואר הפלשתי את  ע"ה המלך  דוד  הרג בו  שמע  קריאת של  יחוד 
הם  שמע  קריאת  של שיחוד  בתקונים מבואר  וגם  שם , עיין בקירטא  ושוי  אבנים

באותיות  מעלה אשמ "חנעשים כשהאדם כי זה, ולהבין  'אחד, 'שמע וזהו דרך על
ושם  ומפעל, יצור כל נחצבה ממנה  אשר  העליונה, במחשבה לשורשם  הדברים  כל 
לאכפייא  דינין  מתערין  ומינה התשובה עולם  וזהו  און, פועלי כל  ויתפרדו  נמתקו 

וזהו השמחה עולם נקרא  הנזכר  ועולם למבין, ודי בשרשם  וזהו  הדינין  מחשבהלכל 
בשמחה י "ב )וזהואותיות נ"ה, הגלות,(ישעיה  ומן הקליפות מכל  תצאו בשמחה  כי

כלל, מתעצב אינו המחשבה מעולם בא הכל כי שלימה  באמונה  לב ונותן והמבין
ועל עליו שמחה ממשיך וממילא  השמחה, עולם  עליו ומעורר בשמחה , הכל ומקבל

העולם כל ועל הדברים עונותיוכל  כל על לו ומוחלין  און  פועלי  כל מעליו ויתפרדו  ,
עד  ונעשה ע"ד, אותיות  שני מצטרפין  ממילא  הנ "ל בדרך  עצמו מדריך  וכשהאדם 



   

עולם  שהוא  למחשבה  ההוה עולם  שמעלה כמו  כי  ויהיה , הוה  היה שהוא  להקב"ה
ע "ד  ונעשה  הדברים, בכל  ויהיה הוה  היה  מתגלה ממילא שנתגלה קודם שהיה 

הד ' עד  הבנין ימי  לז' נמשך  המחשבה עולם  שהיא  אשמח  מן יחודפירוש ונעשה
וסוף, תוך ראש וקשור נתחברו,גמור פירוש נועדו המלכים כי  רע פגע ואין שטן ואין 

וזהו  בזוה "ק , שם  עיין  דינין מארי כל יחד ג')עברו  ט "ו, ה '(שמות מלחמה  איש ה '
רש"י ופירש בשמושמו נלחם  הוא כנ"ל ,במה  גמור  ביחוד אחד  ושמו  אחד  כשה ' כי

הפלשתי, את  ע"ה המלך דוד הרג  ובו  און  פועלי  כל ויתפרדו  בצריו  לוחם הוא  אז
ושם  באמת והשמחה  המחשבה לעולם עצמי  מדבק  כשאני  בה ' אשמח אנכי וזהו
וממילא  החטאים כל נמחלו כי  הארץ מן חטאים יתמו ואז  התשובה עולם  היה
ונעשה  אשמח  הוא  בו וקשור  בו מדבק אני  אשר  העולם פירוש  אינם  עוד ורשעים 
מתבטלין רשעים  וממילא וד' ע' צירוף ע "ד  הנקרא  שמע קריאת  של  יחוד  מזה

וזהו ה', את נפשי ברכי  אז מתבטלין  וכן(משלי )וכשהם  בסיס  לשון  תכון  אמת  שפת 
כנזכר סוף , תוך  ראש  אותיות  הם  אמ "ת  כי  ע "ד , לאותיות  אמת שפת ידי  על נעשה

וזהו  לעיל , י ')היחוד י"ט , אותיות (תהלים  וע"ד וזהו לעד , עומדת  טהורה ה' יראת 
מרגיע  מלשון הנ"ל  הקליפות  הם שקר  י "ב )לשון כ"ו, קמיצה (איוב  לשון  הים, רגע 

יבין. והמשכיל  לעיל שכתבתי  מה  וזה אמת  לשפת ובסיס וקיום  שקר, ללשון  ובטלה

קודם מי  ששון   שמחה 

תרע "ב )משמואל סוכה :(סוכות ע "ב )בש"ס [אפיקורסים (מ "ח מיני תרי הנהו
ששון א"ל שמחה , שמי' וחד  ששון שמי' חד  מצוות ] מקיימים  שאינם 
אנא  לששון שמחה א"ל וגו ', ישיגו  ושמחה ששון דכתיב מינך עדיפנא  אנא  לשמחה 
שבקוך  יומא חד  לשמחה  ששון  א"ל ליהודים , וששון שמחה  דכתיב  מינך עדיפנא 
ומלו שבקוך  יומא חד  לששון  שמחה  א"ל תצאו , בשמחה  כי  דכתיב  פרוונקא  ושויוך 
עתידיתו אבהו לר' ששון  דשמי' מינא  האי א"ל בששון, מים ושאבתם דכתיב מיא  בך 
לששון כתיב הוה אי  א "ל  בששון, מים ושאבתם  דכתיב  דאתי לעלמא  מים לי  דתמלו 
בי' ומלינן  גודא לי' משוינן  גברא  דההוא משכי ' בששון דכתיב השתא כדקאמרת 
כן. לחברו אחד מין אמר  היתול  שבדרך  פירש והמהרש"א  פלאי . והמאמר  מיא
התולים , דברי בה  להעתיק  מקום  איננה  הקדושה  תורתנו  כי מובנים, אינם ודבריו

ומפי כאן . נרמזו לאדם ולימוד חכמה  עניני זצללה "הובודאי  אדמו"ר  אבי כ"ק
ר' לו והשיב  ושמח , שש  להיות  לאדם  התכלית  כי  סבר  דהמין לפרש שאמר שמעתי
גברא  דההוא משכיה  שמרמז  וזהו  התכלית. ולא לעבודה  צורך רק זה כי אבהו

ודפח"ח : מיא, בי' ומלינן גודא לי ' משוינן 

 דרך על  לר"א  המין  ובין  המינים  שבין  מה והמתן המשא  כל לפרש יש דרכו
הבא  הוא וששון הדעת, וישוב  בהדרגה  לאדם  הבאה היא שמחה  דהנה זה .

הכתוב  ממאמר  נראה וכן  קס "ב )פתאום. קי"ט  כמוצא (תהלים  אמרתך על אנכי  שש
ע "כ  מקודם  אליו  התכוון בלתי  לאדם  פתאום  הבא  דבר היא מציאה והנה רב, שלל 

  

במצוות  פקרו  שהפילסופים  ידוע  והנה אחת . מגזירה הם  וששון ושש שש, נקרא 
זאת  ובשיטתם טובות , מדות  תקנה שהנפש רק היא שהתכלית באמרם מעשיות,
הבאה  שמחה אם יותר, טוב מה  רק חלקו ביניהם  והם האלו , המינים  גם הלכו

רעה בה  תכונה  היא שהעצבות מודים הכל [כי בנפש שנתעצם הדעת וישוב דרגה 
ששון ומייתי  יותר. הנפש נרגשת  פתאום  בא  באשר  כי פתאום , הבא  ששון או בנפש]
הששון שע"י  והיינו  לשמחה, ששון  קרא דאקדים  ישיגו , ושמחה  ששון  מקרא 
מקרא  מייתי  ושמחה הדעת. בישוב לשמחה גם  אח"כ יבוא פתאום  הנפש שנרגשת
בנפש, שנתעצם הדעת וישוב בהדרגה  השמחה  שע"י  היינו  ליהודים , וששון שמחה
הנפש  מכחות כידוע קל, בדבר ותתלהב הנפש שתתרגש לששון גם אח"כ תבוא 
באהבה  תתלהב  קלה  בסיבה  אז בהתהלבות וכדומה  באהבה תתרגל הנפש שכאשר

אש: בהריחו הנעורת  כפתיל 

,בזולתו שאין מה מעלה  יש אחד  לכל שבאמת שניהם, לדברי  מקום  יש  זה
לעומת  אבל בהדרגה, בה הי ' מאילו  יותר רגש בו יש פתאום הבא  שששון 
מעלה  בה יש בהדרגה  הבאה ושמחה  אבד. לילה  ובין  הי' לילה בין ילך, כן  שבא 
אבל  בש"ס. דבריהם  הובאו וע "כ  חזק. ברגש  כ"כ איננה אבל ביותר, שמתקיימת 

האדם, תכלית שזה במשלם  שתפסו  הדבר קדקדםבעיקר על והכה אבהו ר' בא
לא  אבל  מוכן  נאד לאיש יהי ' ואם מים, בו לשאוב  נאד  כמו  רק  הדבר כן שלא 
ריקה  תשאר שהנפש זה הוא  כן  בצמא , ימות ריקם אצלו  יעמידנו רק מים  בו  ישאב 
בזה  בעודה  לה  שהיו  והששון השמחה  לה יועילו ולא לאבדון , ותלך ונעורה 
שמור מצותיו  ואת  ירא  אלקים  את  קהלת ספר  המע"ה שלמה  שמסיים וכמו  העולם,

כל זה האדם .כי

שמחה ידי על  רק הוא רחוקים קירוב 

 קירוב זמן  הוא אז  באשר  בספרים מבואר המים  בניסוך שעושין  השמחה
כי ע "ב )רחוקים . י"ט  קדם (תקה "ז למהוי בעיין אנן בוכין היו  התחתונים  המים

בחג. המים  וניסוך  במלח  במזרח ליקרב והובטחו  ע "ימלכא, רק הוא  רחוקים וקירוב
יכול שמחה בשמחה כשהאדם בחוש שנראה  כמו  הפכים כוללת  היא שמחה כי ,

שמחה , גורם עצמו זה וגם המקוה . בכוונת בסידור ז"ל  הרב כמ"ש שונאו  לסבול 
רחוקה  שהיתה האדם , בנפש הוא  וכן  ונתקרבו . מזה זה  רחוקים שהיו  ובנו אב כמשל

וחטאים, עוונות  ע"י  קונה פני שמחהמאת  מביא  זה  העוונות  כשנמחלו .וביוהכ"פ 
הפסוק זצללה "ה אדמו"ר אבי כ "ק  שפירש י ')וכמו נ"א  דכית ,(תהלים  עצמות תגלנה 

וזה  רחוקים . קירוב גורמת השמחה  ושוב דכי. תרגום  טהור כי שטהרת , שפירושו
נ"ג.)שאמרו למודעי(סוכה צריך אך לו. וימחול ישוב  שחטא ומי חטא שלא מי  אשרי

בניס  רק השמחה עושין  למזבח :למה  במלח ולא  המים  וך 

 הרמב"ן כמ "ש השמש כח ע"י  שנתפעלו מים  הוא  המלח ב 'דהנה (ויקרא

מאוד י"ג ) רחוקים התחתונים המים  והנה מלח. תשבית  ולא בפסוק



   

עולם  שהוא  למחשבה  ההוה עולם  שמעלה כמו  כי  ויהיה , הוה  היה שהוא  להקב"ה
ע "ד  ונעשה  הדברים, בכל  ויהיה הוה  היה  מתגלה ממילא שנתגלה קודם שהיה 

הד ' עד  הבנין ימי  לז' נמשך  המחשבה עולם  שהיא  אשמח  מן יחודפירוש ונעשה
וסוף, תוך ראש וקשור נתחברו,גמור פירוש נועדו המלכים כי  רע פגע ואין שטן ואין 

וזהו  בזוה "ק , שם  עיין  דינין מארי כל יחד ג')עברו  ט "ו, ה '(שמות מלחמה  איש ה '
רש"י ופירש בשמושמו נלחם  הוא כנ"ל ,במה  גמור  ביחוד אחד  ושמו  אחד  כשה ' כי

הפלשתי, את  ע"ה המלך דוד הרג  ובו  און  פועלי  כל ויתפרדו  בצריו  לוחם הוא  אז
ושם  באמת והשמחה  המחשבה לעולם עצמי  מדבק  כשאני  בה ' אשמח אנכי וזהו
וממילא  החטאים כל נמחלו כי  הארץ מן חטאים יתמו ואז  התשובה עולם  היה
ונעשה  אשמח  הוא  בו וקשור  בו מדבק אני  אשר  העולם פירוש  אינם  עוד ורשעים 
מתבטלין רשעים  וממילא וד' ע' צירוף ע "ד  הנקרא  שמע קריאת  של  יחוד  מזה

וזהו ה', את נפשי ברכי  אז מתבטלין  וכן(משלי )וכשהם  בסיס  לשון  תכון  אמת  שפת 
כנזכר סוף , תוך  ראש  אותיות  הם  אמ "ת  כי  ע "ד , לאותיות  אמת שפת ידי  על נעשה

וזהו  לעיל , י ')היחוד י"ט , אותיות (תהלים  וע"ד וזהו לעד , עומדת  טהורה ה' יראת 
מרגיע  מלשון הנ"ל  הקליפות  הם שקר  י "ב )לשון כ"ו, קמיצה (איוב  לשון  הים, רגע 

יבין. והמשכיל  לעיל שכתבתי  מה  וזה אמת  לשפת ובסיס וקיום  שקר, ללשון  ובטלה

קודם מי  ששון   שמחה 

תרע "ב )משמואל סוכה :(סוכות ע "ב )בש"ס [אפיקורסים (מ "ח מיני תרי הנהו
ששון א"ל שמחה , שמי' וחד  ששון שמי' חד  מצוות ] מקיימים  שאינם 
אנא  לששון שמחה א"ל וגו ', ישיגו  ושמחה ששון דכתיב מינך עדיפנא  אנא  לשמחה 
שבקוך  יומא חד  לשמחה  ששון  א"ל ליהודים , וששון שמחה  דכתיב  מינך עדיפנא 
ומלו שבקוך  יומא חד  לששון  שמחה  א"ל תצאו , בשמחה  כי  דכתיב  פרוונקא  ושויוך 
עתידיתו אבהו לר' ששון  דשמי' מינא  האי א"ל בששון, מים ושאבתם דכתיב מיא  בך 
לששון כתיב הוה אי  א "ל  בששון, מים ושאבתם  דכתיב  דאתי לעלמא  מים לי  דתמלו 
בי' ומלינן  גודא לי' משוינן  גברא  דההוא משכי ' בששון דכתיב השתא כדקאמרת 
כן. לחברו אחד מין אמר  היתול  שבדרך  פירש והמהרש"א  פלאי . והמאמר  מיא
התולים , דברי בה  להעתיק  מקום  איננה  הקדושה  תורתנו  כי מובנים, אינם ודבריו

ומפי כאן . נרמזו לאדם ולימוד חכמה  עניני זצללה "הובודאי  אדמו"ר  אבי כ"ק
ר' לו והשיב  ושמח , שש  להיות  לאדם  התכלית  כי  סבר  דהמין לפרש שאמר שמעתי
גברא  דההוא משכיה  שמרמז  וזהו  התכלית. ולא לעבודה  צורך רק זה כי אבהו

ודפח"ח : מיא, בי' ומלינן גודא לי ' משוינן 

 דרך על  לר"א  המין  ובין  המינים  שבין  מה והמתן המשא  כל לפרש יש דרכו
הבא  הוא וששון הדעת, וישוב  בהדרגה  לאדם  הבאה היא שמחה  דהנה זה .

הכתוב  ממאמר  נראה וכן  קס "ב )פתאום. קי"ט  כמוצא (תהלים  אמרתך על אנכי  שש
ע "כ  מקודם  אליו  התכוון בלתי  לאדם  פתאום  הבא  דבר היא מציאה והנה רב, שלל 

  

במצוות  פקרו  שהפילסופים  ידוע  והנה אחת . מגזירה הם  וששון ושש שש, נקרא 
זאת  ובשיטתם טובות , מדות  תקנה שהנפש רק היא שהתכלית באמרם מעשיות,
הבאה  שמחה אם יותר, טוב מה  רק חלקו ביניהם  והם האלו , המינים  גם הלכו

רעה בה  תכונה  היא שהעצבות מודים הכל [כי בנפש שנתעצם הדעת וישוב דרגה 
ששון ומייתי  יותר. הנפש נרגשת  פתאום  בא  באשר  כי פתאום , הבא  ששון או בנפש]
הששון שע"י  והיינו  לשמחה, ששון  קרא דאקדים  ישיגו , ושמחה  ששון  מקרא 
מקרא  מייתי  ושמחה הדעת. בישוב לשמחה גם  אח"כ יבוא פתאום  הנפש שנרגשת
בנפש, שנתעצם הדעת וישוב בהדרגה  השמחה  שע"י  היינו  ליהודים , וששון שמחה
הנפש  מכחות כידוע קל, בדבר ותתלהב הנפש שתתרגש לששון גם אח"כ תבוא 
באהבה  תתלהב  קלה  בסיבה  אז בהתהלבות וכדומה  באהבה תתרגל הנפש שכאשר

אש: בהריחו הנעורת  כפתיל 

,בזולתו שאין מה מעלה  יש אחד  לכל שבאמת שניהם, לדברי  מקום  יש  זה
לעומת  אבל בהדרגה, בה הי ' מאילו  יותר רגש בו יש פתאום הבא  שששון 
מעלה  בה יש בהדרגה  הבאה ושמחה  אבד. לילה  ובין  הי' לילה בין ילך, כן  שבא 
אבל  בש"ס. דבריהם  הובאו וע "כ  חזק. ברגש  כ"כ איננה אבל ביותר, שמתקיימת 

האדם, תכלית שזה במשלם  שתפסו  הדבר קדקדםבעיקר על והכה אבהו ר' בא
לא  אבל  מוכן  נאד לאיש יהי ' ואם מים, בו לשאוב  נאד  כמו  רק  הדבר כן שלא 
ריקה  תשאר שהנפש זה הוא  כן  בצמא , ימות ריקם אצלו  יעמידנו רק מים  בו  ישאב 
בזה  בעודה  לה  שהיו  והששון השמחה  לה יועילו ולא לאבדון , ותלך ונעורה 
שמור מצותיו  ואת  ירא  אלקים  את  קהלת ספר  המע"ה שלמה  שמסיים וכמו  העולם,

כל זה האדם .כי

שמחה ידי על  רק הוא רחוקים קירוב 

 קירוב זמן  הוא אז  באשר  בספרים מבואר המים  בניסוך שעושין  השמחה
כי ע "ב )רחוקים . י"ט  קדם (תקה "ז למהוי בעיין אנן בוכין היו  התחתונים  המים

בחג. המים  וניסוך  במלח  במזרח ליקרב והובטחו  ע "ימלכא, רק הוא  רחוקים וקירוב
יכול שמחה בשמחה כשהאדם בחוש שנראה  כמו  הפכים כוללת  היא שמחה כי ,

שמחה , גורם עצמו זה וגם המקוה . בכוונת בסידור ז"ל  הרב כמ"ש שונאו  לסבול 
רחוקה  שהיתה האדם , בנפש הוא  וכן  ונתקרבו . מזה זה  רחוקים שהיו  ובנו אב כמשל

וחטאים, עוונות  ע"י  קונה פני שמחהמאת  מביא  זה  העוונות  כשנמחלו .וביוהכ"פ 
הפסוק זצללה "ה אדמו"ר אבי כ "ק  שפירש י ')וכמו נ"א  דכית ,(תהלים  עצמות תגלנה 

וזה  רחוקים . קירוב גורמת השמחה  ושוב דכי. תרגום  טהור כי שטהרת , שפירושו
נ"ג.)שאמרו למודעי(סוכה צריך אך לו. וימחול ישוב  שחטא ומי חטא שלא מי  אשרי

בניס  רק השמחה עושין  למזבח :למה  במלח ולא  המים  וך 

 הרמב"ן כמ "ש השמש כח ע"י  שנתפעלו מים  הוא  המלח ב 'דהנה (ויקרא

מאוד י"ג ) רחוקים התחתונים המים  והנה מלח. תשבית  ולא בפסוק



   

מים  כמו  תחתונים  כ "כ  אינם שוב השמש  מכח שנתפעלו  אחר ע "כ מהשמש ,
נתקרבו שכבר מרוחקים , כ"כ  היו לא כי בהתקרבם, שמחה כ "כ  אין ע"כ פשוטים,

השמש. כח  ע"י  קירובבמקצת זמן  הוא  השואבה בית שבשמחת  האדם בנפש  הוא  וכן
ויוהכ "פ ר "ה  מהתלהבות  נתפעלו  שלא  לאנשים  פשוטים אפי' דוממים  ונשארו 

המים , כדמיון  לעשותקרירים ויתאמצו שיתחזקו  לעודדם לפניהם זמן יש  עתה
ה'. בחסד ויתקרבו תשובה 

סכות נסע ויעקב  שכתוב  כמו   עשיו מפני  שמירה  היא השמחה

תרע"ח )משמואל סוכות המועדים  שהוא (חלק  הסוכות בחג וביותר יו "ט שמחת  :
זצללה"ה אדמו "ר  אבי  כ"ק  שהגיד עפ"מ נראה שמחתנו, כבוד,זמן בענין

עליון דבר  הוא ט ')כמ"שבאשר  כ"ט  הוא (תהלים  והסט"א כבוד, אומר  כולו  ובהיכלו
כמ "ש  עליון, דבר שהיא  שמחה בענין י"ל  זה  ובסגנון והם  פעור, מעין וכידוע בזיון 

כ"ז) ט"ז הזוה"ק(דהי "א דברי וידועים  במקומו , וחדוה ע "ב )עוז  רי "ב  כי(ח "ג בפסוק
כשמה  יללה הוא  שהסט "א  זצללה "ה  אדמו"ר אבי  כ"ק שהגיד וכמו  תצאו . בשמחה 

עכ"ד . שמיללת , שם על הרשעה  זאת  מצדשל לה אין הוללות של שמחה ואפי'
הקדושה מן אתם  הוא ועושק גזל  אלא  שיש עצמה  ביו "ט ע "כ  עתיקים . והדברים ,

כבזוה "ק  הגנוז מאור  אמור )בו  ממנו(פ ' נתגלה  ביו "ט מ"מ הרשעים, מפני שנגנז ואף 
הרשעים , מפני חשש  לזהואין שמירה  היא  יו"ט  שמחת  שבחגכי מובן זה  ולפי  .

סכותה  נסע ויעקב  כמ "ש עשו מפני הבריחה  מחמת  הגנה  צריכין  שישראל הסוכות 
לשמירהוכבזוה "ק , להיות ביותר השמחה  שמחתנו.נדרשת זמן ביחוד הוא  וע"כ  ,

לפרנסה זוכה מצוה של שמחה  ידי  על

קודש תצאו .שרפי  בשמחה  כי א : אות  שמחה נה )- השמחה .(ישעי' עם פי'
והבן: בישין , ועקתין  הצרות  מכל לצאת יוכל  בשמחה  הוא שהאדם  מה 

מאלכסנדר ) העניך :(הר "ר

יעלזו הפסוק על מפרשיסחא  זי"ע זצוקלה "ה  מוהרש"ב הגה"ק כ "ק  בשם 
פרייען זיך  טוהען חסידים  הלשון: בזה  ואמר  משכבותם על ירננו  בכבוד  חסידים
זינגען אויך  זייא טוהען זיך  בייא  געלייגט זעננען זייא  ווען אפילו  כבוד  גרויס מיט

ודפח "ח . עכל"ק

זו במדריגה באמת  להיות  אפשר  שאי אע"פ בשמחה . להיות  אדם  צריך לעולם
גמור, שקר  הוא  ודאי עצבות כי תמיד . בשמחה להיות  מאוד  טוב אעפ "כ  לעולם.

מאלכסנדר )והבן: העניך ר ' :(הרה "ק 

 להם טוב  שהקלים  שאמר מפרשיסחא  זצ"ל  בונם  שמחה הר "ר  הה "ק  בשם
ושטותים  בהוללות הוא  ששמחתם ואף  תמיד, בשמחה שהם משום  בעוה"ז 

עליהםעכ "ז ושפע חסדים  ממשכת  מחסד ששורשה השמחה  מדת  היראים הנה אבל

  

ממשיכים  עכ"ז ר ' בעבודת  בדאגה  שהם אף  הזמנים רוב ועצבות בדאגה שהם  ע"י 
עלינו, לא  פרנסה  מחוסרי והם ח"ו  דינים  עצמם מאדעל להתחזק  מזה והלימוד 

פרנסה לו יהי' ואז מצוה של  בשמחה  תמיד  בשמחה ע"כ :להיות ג"כ

לפני בא  בזאמושטש, בילדותו חבירו הי' מלובלין הערר  פישל  ר ' הגביר הה "ק
מחמת  ממנו  שחק שלחנו על כשישב בש "ק אך  וקירבו  מקאצק הרמ"מ הה "ק

ובזריזות : בשמחה  שאינו 

מישראל נפש  שום יאבד שלא  לראות נצרך

 ש אומר מישראלהי' נפש שום  יאבד  שלא  לראות  יברכך נצרך האומר כל דאיתא  ,
באגודתן, ישראל  פושעי מצטרף שאינו  כל ז"ל  רש"י  ומפרש מינות זה  טובים
שכ "א  אומר  והי ' ישראל , פושעי אפי' מצרף האינו על  כזו מלה  לומר  יכול  הי' והג'
אך  מרוחק, להיות טוב  לא  כן ביותר, מקורב יהי' שלא ג"כ בעצמו  להזהר  יצטרך
בשם  אומר שהי' זי "ע מפרשיסחא  הה "ק  בשם אומה  והי' בשמחה , העבודה  שיהי'
וכו' עבדת לא  אשר  תחת דכתיב  שואל  שהי ' זי "ע מסאסוב ליב משה  ר' הרבי הה "ק 
אשר זה  מחסרון בא  הרע שכל מתרץ והי ' הקללות, כל יבוא  זה  בשביל וכי בשמחה ,

בשמחה נעבד מהכנעהלא  בא שמחה שעיקר אומר ענווים והי' ויספר  שנאמר  וכמו ,
שמחה  זקןבד' מלך היצה"ר  נקרא  ע"ז כי עת  בכל מחודש שיהי' שעיקר  אומר  והי' ,

ומחדש, ילד שהוא מסכן  ילד  נקרא  והיצ "ט  הכל , את  ומיישן  מזקין שהוא  משום 
הכנעה היינו מסכן  והתחדשות .והוא השמחה  בא ומזה הרי"ם ), .(חידושי

 הוא נשבר לב הלא  להבין  לב, לשבורי  הרופא  בתהלים בזה "ל  הק ' היהודי בשם 
הידוע  כי זי "ע הק' היהודי ופי' נחשבת , לרפואה זאת ומה מאוד משובחת  מדה 
מותר יהי ' בעצב כי  לא  בשמחה , אך אולם  מאוד טוב הוא נשבר  לב האמת  כי  אם 
הלב  שהשבירת  לעצבותם  ומחבש  לב לשבורי  רופא ית "ש הבורא הכתוב, שאמר  וזה

וחלילה , חס בעצבות יהי ' ובשמחהלא  לב  בשברון שנשאר הרפואה  הוא ע"כ .זאת ,

 וגם בלמד  כתיב ובכלם  למד בלא רקוד  עת  קהלת  עה "פ  זצ"ל, הרי "ם החי' בשם
[זה  אליינט, זיך  ס'טאנצט  רקוד עת בזה"ל ואמר לרקוד  עת לכתוב צריך  הי' כאן

והבן. מעצמו ] רוקד 

 הנטבע אחד איש מציל  הי' זי"ע מפרשיסחא זצ"ל הרר "ב שהה "ק  המעשה ידוע
דעם  גריסען דורטין "לאז  בזה "ל  לו שאמר  דבדחותא ", מילתא  "וע "י בנהר,
[ואולי השמחה  טוב דבר  לכל סו"ס בסודו, לעמוד  יוכל מי  ניצל, ועי"ז לויתן ",
שלא  ניצל ועי"ז  ממנו, ישחקו רואיו  כל הארץ , על  נופל  כשאחד  המנהג זה  משום 

הנפילה]. לו  יזיק

שמחה ע"י העיקר השם עבדות

מועדים אלול)(שמחה  וחודש א . שמחה: ע "י העיקר השם  כדאי'עבדות ,
שבת  ואי ' המיצר . מן לצאת יכולים  השמחה ע"י תצאו, בשמחה  כי בספרים ,



   

מים  כמו  תחתונים  כ "כ  אינם שוב השמש  מכח שנתפעלו  אחר ע "כ מהשמש ,
נתקרבו שכבר מרוחקים , כ"כ  היו לא כי בהתקרבם, שמחה כ "כ  אין ע"כ פשוטים,

השמש. כח  ע"י  קירובבמקצת זמן  הוא  השואבה בית שבשמחת  האדם בנפש  הוא  וכן
ויוהכ "פ ר "ה  מהתלהבות  נתפעלו  שלא  לאנשים  פשוטים אפי' דוממים  ונשארו 

המים , כדמיון  לעשותקרירים ויתאמצו שיתחזקו  לעודדם לפניהם זמן יש  עתה
ה'. בחסד ויתקרבו תשובה 

סכות נסע ויעקב  שכתוב  כמו   עשיו מפני  שמירה  היא השמחה

תרע"ח )משמואל סוכות המועדים  שהוא (חלק  הסוכות בחג וביותר יו "ט שמחת  :
זצללה"ה אדמו "ר  אבי  כ"ק  שהגיד עפ"מ נראה שמחתנו, כבוד,זמן בענין

עליון דבר  הוא ט ')כמ"שבאשר  כ"ט  הוא (תהלים  והסט"א כבוד, אומר  כולו  ובהיכלו
כמ "ש  עליון, דבר שהיא  שמחה בענין י"ל  זה  ובסגנון והם  פעור, מעין וכידוע בזיון 

כ"ז) ט"ז הזוה"ק(דהי "א דברי וידועים  במקומו , וחדוה ע "ב )עוז  רי "ב  כי(ח "ג בפסוק
כשמה  יללה הוא  שהסט "א  זצללה "ה  אדמו"ר אבי  כ"ק שהגיד וכמו  תצאו . בשמחה 

עכ"ד . שמיללת , שם על הרשעה  זאת  מצדשל לה אין הוללות של שמחה ואפי'
הקדושה מן אתם  הוא ועושק גזל  אלא  שיש עצמה  ביו "ט ע "כ  עתיקים . והדברים ,

כבזוה "ק  הגנוז מאור  אמור )בו  ממנו(פ ' נתגלה  ביו "ט מ"מ הרשעים, מפני שנגנז ואף 
הרשעים , מפני חשש  לזהואין שמירה  היא  יו"ט  שמחת  שבחגכי מובן זה  ולפי  .

סכותה  נסע ויעקב  כמ "ש עשו מפני הבריחה  מחמת  הגנה  צריכין  שישראל הסוכות 
לשמירהוכבזוה "ק , להיות ביותר השמחה  שמחתנו.נדרשת זמן ביחוד הוא  וע"כ  ,

לפרנסה זוכה מצוה של שמחה  ידי  על

קודש תצאו .שרפי  בשמחה  כי א : אות  שמחה נה )- השמחה .(ישעי' עם פי'
והבן: בישין , ועקתין  הצרות  מכל לצאת יוכל  בשמחה  הוא שהאדם  מה 

מאלכסנדר ) העניך :(הר "ר

יעלזו הפסוק על מפרשיסחא  זי"ע זצוקלה "ה  מוהרש"ב הגה"ק כ "ק  בשם 
פרייען זיך  טוהען חסידים  הלשון: בזה  ואמר  משכבותם על ירננו  בכבוד  חסידים
זינגען אויך  זייא טוהען זיך  בייא  געלייגט זעננען זייא  ווען אפילו  כבוד  גרויס מיט

ודפח "ח . עכל"ק

זו במדריגה באמת  להיות  אפשר  שאי אע"פ בשמחה . להיות  אדם  צריך לעולם
גמור, שקר  הוא  ודאי עצבות כי תמיד . בשמחה להיות  מאוד  טוב אעפ "כ  לעולם.

מאלכסנדר )והבן: העניך ר ' :(הרה "ק 

 להם טוב  שהקלים  שאמר מפרשיסחא  זצ"ל  בונם  שמחה הר "ר  הה "ק  בשם
ושטותים  בהוללות הוא  ששמחתם ואף  תמיד, בשמחה שהם משום  בעוה"ז 

עליהםעכ "ז ושפע חסדים  ממשכת  מחסד ששורשה השמחה  מדת  היראים הנה אבל

  

ממשיכים  עכ"ז ר ' בעבודת  בדאגה  שהם אף  הזמנים רוב ועצבות בדאגה שהם  ע"י 
עלינו, לא  פרנסה  מחוסרי והם ח"ו  דינים  עצמם מאדעל להתחזק  מזה והלימוד 

פרנסה לו יהי' ואז מצוה של  בשמחה  תמיד  בשמחה ע"כ :להיות ג"כ

לפני בא  בזאמושטש, בילדותו חבירו הי' מלובלין הערר  פישל  ר ' הגביר הה "ק
מחמת  ממנו  שחק שלחנו על כשישב בש "ק אך  וקירבו  מקאצק הרמ"מ הה "ק

ובזריזות : בשמחה  שאינו 

מישראל נפש  שום יאבד שלא  לראות נצרך

 ש אומר מישראלהי' נפש שום  יאבד  שלא  לראות  יברכך נצרך האומר כל דאיתא  ,
באגודתן, ישראל  פושעי מצטרף שאינו  כל ז"ל  רש"י  ומפרש מינות זה  טובים
שכ "א  אומר  והי ' ישראל , פושעי אפי' מצרף האינו על  כזו מלה  לומר  יכול  הי' והג'
אך  מרוחק, להיות טוב  לא  כן ביותר, מקורב יהי' שלא ג"כ בעצמו  להזהר  יצטרך
בשם  אומר שהי' זי "ע מפרשיסחא  הה "ק  בשם אומה  והי' בשמחה , העבודה  שיהי'
וכו' עבדת לא  אשר  תחת דכתיב  שואל  שהי ' זי "ע מסאסוב ליב משה  ר' הרבי הה "ק 
אשר זה  מחסרון בא  הרע שכל מתרץ והי ' הקללות, כל יבוא  זה  בשביל וכי בשמחה ,

בשמחה נעבד מהכנעהלא  בא שמחה שעיקר אומר ענווים והי' ויספר  שנאמר  וכמו ,
שמחה  זקןבד' מלך היצה"ר  נקרא  ע"ז כי עת  בכל מחודש שיהי' שעיקר  אומר  והי' ,

ומחדש, ילד שהוא מסכן  ילד  נקרא  והיצ "ט  הכל , את  ומיישן  מזקין שהוא  משום 
הכנעה היינו מסכן  והתחדשות .והוא השמחה  בא ומזה הרי"ם ), .(חידושי

 הוא נשבר לב הלא  להבין  לב, לשבורי  הרופא  בתהלים בזה "ל  הק ' היהודי בשם 
הידוע  כי זי "ע הק' היהודי ופי' נחשבת , לרפואה זאת ומה מאוד משובחת  מדה 
מותר יהי ' בעצב כי  לא  בשמחה , אך אולם  מאוד טוב הוא נשבר  לב האמת  כי  אם 
הלב  שהשבירת  לעצבותם  ומחבש  לב לשבורי  רופא ית "ש הבורא הכתוב, שאמר  וזה

וחלילה , חס בעצבות יהי ' ובשמחהלא  לב  בשברון שנשאר הרפואה  הוא ע"כ .זאת ,

 וגם בלמד  כתיב ובכלם  למד בלא רקוד  עת  קהלת  עה "פ  זצ"ל, הרי "ם החי' בשם
[זה  אליינט, זיך  ס'טאנצט  רקוד עת בזה"ל ואמר לרקוד  עת לכתוב צריך  הי' כאן

והבן. מעצמו ] רוקד 

 הנטבע אחד איש מציל  הי' זי"ע מפרשיסחא זצ"ל הרר "ב שהה "ק  המעשה ידוע
דעם  גריסען דורטין "לאז  בזה "ל  לו שאמר  דבדחותא ", מילתא  "וע "י בנהר,
[ואולי השמחה  טוב דבר  לכל סו"ס בסודו, לעמוד  יוכל מי  ניצל, ועי"ז לויתן ",
שלא  ניצל ועי"ז  ממנו, ישחקו רואיו  כל הארץ , על  נופל  כשאחד  המנהג זה  משום 

הנפילה]. לו  יזיק

שמחה ע"י העיקר השם עבדות

מועדים אלול)(שמחה  וחודש א . שמחה: ע "י העיקר השם  כדאי'עבדות ,
שבת  ואי ' המיצר . מן לצאת יכולים  השמחה ע"י תצאו, בשמחה  כי בספרים ,



   

ה ' את  עבדו וכתיב השם. לעבדות להגיע ויכול  כו ', במלכותך ישמחו  שמחה , זמן 
זה  ר"ה , המעשה  ליום הכנה אלול, ימי על הרמז  אולי ברננה , לפניו  באו  בשמחה 
מן תגדל  הבינה שמחה, בקול  נרמז  וע "ז ראשון . ליום זכרון מעשיך תחלת  היום 
ר"ה  זה  ברננה, לפניו באו  בשמחה, השם עבדות  וע "י בינה. זמן  אלול  זה  המעשה .

דצלותא . אי ')יומא  בד"ה  תש "כ, תבא, ישראל :(בית

המיצרי מכל לצאת  אפשר שמחה םעם

ישעיה )מבשר ספר  - ההרים (ח "א  תובלון , ובשלום  תצאו בשמחה כי  ז. :
כף לפניכם ימחאו  השדה עצי וכל רינה לפניכם יפצחו  נ"הוהגבעות  (ישעיה

של יב ) מצוה  ויש שמחתינו, זמן  דסוכות  די"ל, וחשבתי , הסוכה . מן  פטור  המצטער  .
איתא  אולם  מהסוכה . פטרוהו  לכן - השמחה  ממנו ונמנע נגרע והמצטער שמחה,

ש  - תצאו  בשמחה  כי  מפשיסחא , זי "ע בונם  ר ' מכלמהרבי  לצאת  אפשר שמחה  עם
מגור,המיצרים זצוק "ל  שמחה" ה "הלב  אדמו "ר  [מרן  מצטער. יהיה לא וממילא  ,

תשמ"ג ]. סוכות  חוה"מ שבת 

מכולם יוצא אז בשמחה הוא אם

עצי וכל  רינה  לפניכם  יפצחו  והגבעות ההרים תובלון , ובשלום  תצאו בשמחה כי
כף לפניכם  ימחאו יב )השדה  נ"ה זי"ע (ישעיה הרר "ב טייל אחת  פעם כי  מסופר , .

אל  מהבחורים, אחד והעיפה חזקה, רוח  נשבה  ופתאום  וייסל , הנהר שפת על  ז "ל
אל  עיניו  נשא הנער  כאשר  האדיר . בזרם להסחף התחיל ומיד  הגועש, הנהר תוך
שלום  דרישת מסור  היינו, לויתן. דעם גריסען  מיר לאז  אליו, צעק  ז "ל, הרר "ב
מן יצא כוחו  ובשארית אומץ , וקבל  בשמחה  ונהיה הבחור  פני  נשתנו ומיד  ללויתן.
ראיתי טובע, הבחור  את  בראותי  ז"ל , הרר "ב זה  אחר  כך  על  אמר וניצל . המים 
עם  תצאו , - בשמחה  כי  לעצמי , ואמרתי תקוה, כל  אצלו  אבדה וכי מאד, רע שמצבו

אדם , על  שבאים הצרות מכל  כי הווה, וכך הזו , מהצרה  יצא  הוא  הואשמחה אם
מכולם יוצא  אז  זכות בשמחה בודאי, הכותב, אמר חסידים]. כתבי מתוך - [המבי "א .

הנהר. מסחף  להנצל הזה  לנער  עמדה  - זצ"ל שמחה - זי "ע הרר "ב של  הקדוש שמו 
ע "ב]: מ"ט דף ליקוטים , חדשות בנפלאות  [עיין 

השכינה מעלה   בשמחה המצוה  כשעושה 

כד)מוהר"ן סימן קמא כשיצאו(מהדורא הוא  וזה לבו". אל "ויתעצב  :
כתיב מהגלות , נ"ה )ישראל  זה ,(ישעיה ובשביל  תצאו". בשמחה  "כי :

בהם כתיב חיותם, מהקלפות  מעלין  הקטרת  ידי כ"ז)שעל  לב'.(משלי ישמח 'קטרת :
בשמחה המצוה כשעושה  שמחת נמצא שהיא  המצוה, שהיא  השכינה, מעלה אזי ,

הקלפות : מן העולה  דעשיה מלכות  בחינת וזהו הקלפות . מבין הלב,

  

, הקדושה עליית עיקר הינו ומושחו, אשלי איתו  להם, והשיב  ימירנו ": המר 
'כי שכתוב: כמו בשמחה , מהגלות ישראל בצאת  ולעתיד השמחה. ידי  על
ועל  ידיכם על הינו אשלי ', 'איתו וזה : לגמרי. הקלפות יכלו ואז  תצאו ', בשמחה 
הנקראים  מהגלות, ישראל בית את  תביאו בעצמכם אתם  כי  הקלפות . יתבטלו כרחכם

שכתוב כמו נחלתו. חבל הינו ס"ו)אשלי, :(ישעיה

 בית את בידם יביאו  מהעכו"ם  ואחד  אחד שכל  ישראל ", בית  אחיכם את 
שכתוב  כמו  הזאת , בעת שיהיה השמחה רבוי ידי על מהגלות , ישראל

קכ"ו) :(תהלים 

."שמחים היינו  וכו ', אלה  עם לעשות  ה' הגדיל  בגוים השמחהיאמרו ידי ועל
הקליפות בבחינתיתבטלו ח '), ב ארצה '(שמואל אותם  השכב בחבל 'וימדדם  :

אותם :(ג ) לכלות  המדידה הינו 'מושחו ', וזה : .

בשמחה שיהיה  הזהרו עבודתכם ובכל בשמחה , ה' את עבדו

בשמחה ה' ב )את ק  יהיה (תהלים  והלימוד המצות דעשיית פשוטו  לפי .
וכתב  המצות, וקיום התורה  בעסק  השמחה מעלת  מאד גדולה  כי בשמחה,

ז "לרבינו רבינומהרח "ו לו  ז "לשהגיד הגדולה האר"י ולהשגתו לידיעתו  זכה  שלא ,
ז"ל  הרמב"ם  וכתבו  המצוות  ועשיית  בלימוד שמח שהיה השמחה, בשביל אלא

ז "ל עובדיה  מ "ב )ורבינו פ "ד אבות היינו(ברטנורא מצוה , מצוה  שכר  דתנן דמאי
רבינו משה ציוה לכן אחרת, למצוה  נחשב  הוא המצוה בקיום ששמח שהשמחה
שכתב  במה אפשר  מדרשו ולפי בשמחה. ה' את  עבדו מזמוריו י "א מכלל  שזה ע"ה

בהר )ז "ל(האר "י )מרן  פרשת טוב  הדעת עץ  משום,(ספר היינו האדם בריאת  דתכלית
בהיל דיליה  דלאו דאכיל  מאן  מקום מכל השכינה , מזיו נהנה  שנברא דקודם  דהגם 

באפיה ג')להסתכולי הלכה א' פרק  ערלה ועשיית (ירושלמי תורה דבתלמוד נברא , ולזה 
יש שכר,מצות השכינה,לו  בזיו ולהסתכל ה ' בנועם  לחזות יכול עדן  לגן  ובלכתו

מדיליה הרמב"ןדאכיל כתב  דהרי  המפרשים והקשו  ומצות. ת "ת  על שכרו והיה  ,
כ')ז"ל ו כה )בפסוק(דברים  ו לעבדו(דברים  האדון  שנותן השכר  כי לנו, תהיה וצדקה

החקירה  הדרא וא "כ  לעבדו, מחוייב שהוא  צדקה  אלא  שכר , יקרא לא לו הקנוי 
המפרשים  ותירצו  באפיה . לאסתכולי  ובהיל צדקה אלא שכר יקרא  דלא  לדוכתא ,

חיוב אינו זה יתברך בעבודתו  שמח  שהוא רבודהשמחה  עבודת לעבוד  הוא  דחיובו ,
ובקיום  תורה בתלמיד שמח שהוא  ומה  בשמחה, עבודתו  לעבוד חייב  אינו אבל
דברי תוכן  זהו  צדקה  ואינו שכר , יקרא  וזה  שלם שכר ה ' לו  קובע זה על המצות

שאמר וזהו בשמחההמפרשים, שיהיה  הזהרו עבודתכם ובכל בשמחה, ה ' את .עבדו 
אמר  לזה  השמחה, על מקפיד אני ולמה  עושה  זו מה  לשמחה תימא לפניווכי ובאו

ויקרא ברננה לאסתכולי , בהיל  ולא  ה', בנועם  לחזות יכולים השמחה, ידי  על  כי ,
נמי אי  השמחה , שבכללה  ברננה  דייקא לפניו  ובואו שאמר וזהו  צדקה , ולא שכר

שאמרו במה רמז  דרך  ע "א )אפשר  נ"ז קידושין ע"ב , כ"ב  היה (פסחים  העמסוני דנחמיה  ,



   

ה ' את  עבדו וכתיב השם. לעבדות להגיע ויכול  כו ', במלכותך ישמחו  שמחה , זמן 
זה  ר"ה , המעשה  ליום הכנה אלול, ימי על הרמז  אולי ברננה , לפניו  באו  בשמחה 
מן תגדל  הבינה שמחה, בקול  נרמז  וע "ז ראשון . ליום זכרון מעשיך תחלת  היום 
ר"ה  זה  ברננה, לפניו באו  בשמחה, השם עבדות  וע "י בינה. זמן  אלול  זה  המעשה .

דצלותא . אי ')יומא  בד"ה  תש "כ, תבא, ישראל :(בית

המיצרי מכל לצאת  אפשר שמחה םעם

ישעיה )מבשר ספר  - ההרים (ח "א  תובלון , ובשלום  תצאו בשמחה כי  ז. :
כף לפניכם ימחאו  השדה עצי וכל רינה לפניכם יפצחו  נ"הוהגבעות  (ישעיה

של יב ) מצוה  ויש שמחתינו, זמן  דסוכות  די"ל, וחשבתי , הסוכה . מן  פטור  המצטער  .
איתא  אולם  מהסוכה . פטרוהו  לכן - השמחה  ממנו ונמנע נגרע והמצטער שמחה,

ש  - תצאו  בשמחה  כי  מפשיסחא , זי "ע בונם  ר ' מכלמהרבי  לצאת  אפשר שמחה  עם
מגור,המיצרים זצוק "ל  שמחה" ה "הלב  אדמו "ר  [מרן  מצטער. יהיה לא וממילא  ,

תשמ"ג ]. סוכות  חוה"מ שבת 

מכולם יוצא אז בשמחה הוא אם

עצי וכל  רינה  לפניכם  יפצחו  והגבעות ההרים תובלון , ובשלום  תצאו בשמחה כי
כף לפניכם  ימחאו יב )השדה  נ"ה זי"ע (ישעיה הרר "ב טייל אחת  פעם כי  מסופר , .

אל  מהבחורים, אחד והעיפה חזקה, רוח  נשבה  ופתאום  וייסל , הנהר שפת על  ז "ל
אל  עיניו  נשא הנער  כאשר  האדיר . בזרם להסחף התחיל ומיד  הגועש, הנהר תוך
שלום  דרישת מסור  היינו, לויתן. דעם גריסען  מיר לאז  אליו, צעק  ז "ל, הרר "ב
מן יצא כוחו  ובשארית אומץ , וקבל  בשמחה  ונהיה הבחור  פני  נשתנו ומיד  ללויתן.
ראיתי טובע, הבחור  את  בראותי  ז"ל , הרר "ב זה  אחר  כך  על  אמר וניצל . המים 
עם  תצאו , - בשמחה  כי  לעצמי , ואמרתי תקוה, כל  אצלו  אבדה וכי מאד, רע שמצבו

אדם , על  שבאים הצרות מכל  כי הווה, וכך הזו , מהצרה  יצא  הוא  הואשמחה אם
מכולם יוצא  אז  זכות בשמחה בודאי, הכותב, אמר חסידים]. כתבי מתוך - [המבי "א .

הנהר. מסחף  להנצל הזה  לנער  עמדה  - זצ"ל שמחה - זי "ע הרר "ב של  הקדוש שמו 
ע "ב]: מ"ט דף ליקוטים , חדשות בנפלאות  [עיין 

השכינה מעלה   בשמחה המצוה  כשעושה 

כד)מוהר"ן סימן קמא כשיצאו(מהדורא הוא  וזה לבו". אל "ויתעצב  :
כתיב מהגלות , נ"ה )ישראל  זה ,(ישעיה ובשביל  תצאו". בשמחה  "כי :

בהם כתיב חיותם, מהקלפות  מעלין  הקטרת  ידי כ"ז)שעל  לב'.(משלי ישמח 'קטרת :
בשמחה המצוה כשעושה  שמחת נמצא שהיא  המצוה, שהיא  השכינה, מעלה אזי ,

הקלפות : מן העולה  דעשיה מלכות  בחינת וזהו הקלפות . מבין הלב,

  

, הקדושה עליית עיקר הינו ומושחו, אשלי איתו  להם, והשיב  ימירנו ": המר 
'כי שכתוב: כמו בשמחה , מהגלות ישראל בצאת  ולעתיד השמחה. ידי  על
ועל  ידיכם על הינו אשלי ', 'איתו וזה : לגמרי. הקלפות יכלו ואז  תצאו ', בשמחה 
הנקראים  מהגלות, ישראל בית את  תביאו בעצמכם אתם  כי  הקלפות . יתבטלו כרחכם

שכתוב כמו נחלתו. חבל הינו ס"ו)אשלי, :(ישעיה

 בית את בידם יביאו  מהעכו"ם  ואחד  אחד שכל  ישראל ", בית  אחיכם את 
שכתוב  כמו  הזאת , בעת שיהיה השמחה רבוי ידי על מהגלות , ישראל

קכ"ו) :(תהלים 

."שמחים היינו  וכו ', אלה  עם לעשות  ה' הגדיל  בגוים השמחהיאמרו ידי ועל
הקליפות בבחינתיתבטלו ח '), ב ארצה '(שמואל אותם  השכב בחבל 'וימדדם  :

אותם :(ג ) לכלות  המדידה הינו 'מושחו ', וזה : .

בשמחה שיהיה  הזהרו עבודתכם ובכל בשמחה , ה' את עבדו

בשמחה ה' ב )את ק  יהיה (תהלים  והלימוד המצות דעשיית פשוטו  לפי .
וכתב  המצות, וקיום התורה  בעסק  השמחה מעלת  מאד גדולה  כי בשמחה,

ז "לרבינו רבינומהרח "ו לו  ז "לשהגיד הגדולה האר"י ולהשגתו לידיעתו  זכה  שלא ,
ז"ל  הרמב"ם  וכתבו  המצוות  ועשיית  בלימוד שמח שהיה השמחה, בשביל אלא

ז "ל עובדיה  מ "ב )ורבינו פ "ד אבות היינו(ברטנורא מצוה , מצוה  שכר  דתנן דמאי
רבינו משה ציוה לכן אחרת, למצוה  נחשב  הוא המצוה בקיום ששמח שהשמחה
שכתב  במה אפשר  מדרשו ולפי בשמחה. ה' את  עבדו מזמוריו י "א מכלל  שזה ע"ה

בהר )ז "ל(האר "י )מרן  פרשת טוב  הדעת עץ  משום,(ספר היינו האדם בריאת  דתכלית
בהיל דיליה  דלאו דאכיל  מאן  מקום מכל השכינה , מזיו נהנה  שנברא דקודם  דהגם 

באפיה ג')להסתכולי הלכה א' פרק  ערלה ועשיית (ירושלמי תורה דבתלמוד נברא , ולזה 
יש שכר,מצות השכינה,לו  בזיו ולהסתכל ה ' בנועם  לחזות יכול עדן  לגן  ובלכתו

מדיליה הרמב"ןדאכיל כתב  דהרי  המפרשים והקשו  ומצות. ת "ת  על שכרו והיה  ,
כ')ז"ל ו כה )בפסוק(דברים  ו לעבדו(דברים  האדון  שנותן השכר  כי לנו, תהיה וצדקה

החקירה  הדרא וא "כ  לעבדו, מחוייב שהוא  צדקה  אלא  שכר , יקרא לא לו הקנוי 
המפרשים  ותירצו  באפיה . לאסתכולי  ובהיל צדקה אלא שכר יקרא  דלא  לדוכתא ,

חיוב אינו זה יתברך בעבודתו  שמח  שהוא רבודהשמחה  עבודת לעבוד  הוא  דחיובו ,
ובקיום  תורה בתלמיד שמח שהוא  ומה  בשמחה, עבודתו  לעבוד חייב  אינו אבל
דברי תוכן  זהו  צדקה  ואינו שכר , יקרא  וזה  שלם שכר ה ' לו  קובע זה על המצות

שאמר וזהו בשמחההמפרשים, שיהיה  הזהרו עבודתכם ובכל בשמחה, ה ' את .עבדו 
אמר  לזה  השמחה, על מקפיד אני ולמה  עושה  זו מה  לשמחה תימא לפניווכי ובאו

ויקרא ברננה לאסתכולי , בהיל  ולא  ה', בנועם  לחזות יכולים השמחה, ידי  על  כי ,
נמי אי  השמחה , שבכללה  ברננה  דייקא לפניו  ובואו שאמר וזהו  צדקה , ולא שכר

שאמרו במה רמז  דרך  ע "א )אפשר  נ"ז קידושין ע"ב , כ"ב  היה (פסחים  העמסוני דנחמיה  ,



   

ר"ע  שבא  עד פירש, תירא  אלהיך ה ' לאת  שהגיע  כיון שבתורה , אתים כל  דורש
משפטים פרשת  כמו  קודם  פסוקים  כמה  ויש חכמים, תלמידי לרבות  כה )ולימד (כג

לומר ומוכרח  המפרשים . שהקשו אחרים  פסוקים וכן  אלהיכם, ה' את  ועבדתם
קשיא  תירא אלהיך ה' את  אך חכמים תלמידי  לרבות בהנהו  נמי דריש  הוה דנחמיה 

ז"ל  זאבי מהר "י  הרב  מורינו  שתירץ כמו  או ביראה . כן לדרוש  פרשתליה  ב ' (דרוש 

דקדושיןאוירא ) פ"ק  ע "ב )בסוגית  ולכל (כ"ב  שוים. דהם  ומשמע בסוף  תירא דכתיב
לר' בין  ת "ח, לרבות הקודמין פסוקים  דורש דהיה  העמסוני  לנחמיה בין הדברות 
נאחז הוא  דהת "ח  הוא  הטעם ת"ח, לרבות תירא אלהיך ה ' את גם  דדריש עקיבא 
לכוין וגם השכינה בחינת  שהיא  פה , שבעל בתורה עסקו  כל  דת "ח בשכינה  בש"בח 

שאמר  שזהו ואפשר לשכינה, מרכבה והוא ענוה, לו שיהיה צריך (תנחומאלאמיתה 

כ"ז) תשא הקדושכי  בזהר  ואמרו  שכינה, פני מקבל  כאלו זקן  פני  המקבל דףכל  (ח "ב

ע "ב ) ועושה קס "ג ואוהבו , חכמים תלמידי המכבד ולכן אינון , שכינתא אנפי צדיקיא 
פסוק הלציי  דרך  ואפשר  לשכינה, עושה כאילו  כביכול  שירות  ז)לו צב וכסיל (תהלים 

השכינה , שהיא זאת הוא  לת"ח, שמרבה  את כי  יבין לא כלומר זאת, את יבין  לא 
קר רמז  וזה  ת"ח. לרבות את  אומר, אני  דלכבודה ה 'אין,כלומר  את לרבות עבדו

עוסק  הוא  כי ת "ח , מרבה  אני לכבודה כי  השכינה, שהיא בשמחה  והיינו ת"ח,
[ואפשר בשמחה . שאמר וזהו לשכינה מרכבה שהוא  ענוה לו  ויש פה שבעל בתורה

גימטריא  תיבות ראשי  בשמחה  ה' את  כיאחדלרמוז  קדוש, גימטריא  תיבות וסופי 
ורמז קדושה, עליו  ויושפע  לייחדו  ויזכה  העבודה , עיקר  הוא  בשמחה  ולקיים  ללמוד

השכינה]. היא בשמחה אחדות אחד 

 חסד עושה  כשאתה אמרו רז "ל וכו' אשירה  ומשפט  חסד מזמור  לדוד א  פסוק 
ז "ל רש"י והביאו אשירה , משפט עושה וכשאתה דמה ()אשירה  לומר ואפשר

בש "ס  כמ"ש בשמחה , להודות  צריך כך  ובין כך בין  כלומר אזמרה , ה' לך  שכתוב
אזמרה  רחמים , מדת ה ' לך  כאילו בשמחה  הוא למשפט בין  לחסד בין  שאמר  וזה

נס . לי שעשית

מרעיתו  וצאן  , ע  אנחנ י  מחה  ה ' את   ְְְְֲִִִֶַַָעבד

ק ')תהלות נמי(פרק אי ב פסוק  ק  פרק בּ שׂ מחה: ה' את קיימועבד וּ  פירוש  – ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בשמחה , בּ רננההמצות  לפניו וביןבּ אוּ  בתורה ובין תורה, של ברינה – ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ג )במצוה  אהים(שם  הוּ א ה ' כּ י וזה דּ ע וּ  ושכינתיה , הוא  בריך  קודשא ליחד תכוונו , ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
האלוקים " הוא  ה' כי  "וידע מלשון  לה )דעו ד הוא (דברים  בריך  קודשא יחוד ,

הערות 

' ב ספרו גדולה  בהערצה בספריו רבות מזכירו רבינו זי "ע  אזולאי  מהר"א  זקינו אחות בן היה
יוסף ברכי  ובספ ' הרגל. שמחת פסח  של ההגדה ובספרו פנ"ט  תהלות גדולים .יוסף אורים  חלקים 

מקומות. בהרבה

  

עשׂ נוּ ושכינתיה, הכתובה וּ א  שאמר  כמו ו)– לב עשך ",(שם  אנחנוּ "הוא בכל ולו – ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
נקראים וצדיקים טובים  אנחנו  אם  שלו  אנחנו  נקראיםע ּמ וֹ אופן לאו  ואם  צאן, ַ◌

בשמחהולכן מרעיתו, ה ' את  יתרוןעבדו  והוא  אנחנו, לו  אופן  בכל הגדול בחסדו  כי  ,
לזה . זיכנו  אבות וזכות יתברך רחמיו שמרוב לב ושמחת  גדול 

ה ל ת מן  יצא ְְְִִֵַָָמחה 

ויקרא ח ':)פרשת  ואית (דף :ְ◌ִ◌
כּ נסת  דּ א שׂ מחה , הכי , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתני 
כּ דכתיב , אוּ קמ וּ ה , הא ושׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

נה ) וג וֹ '.(ישעיה תצאוּ  בּ שׂ מחה  וּ זמיניןכּ י ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
שׂ מחה בּ האי גּ לוּ תא, מן לנפקא  .ישׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עבדוּ  דּ א ועל  ישׂ ראל. כּ נסת  איהי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַוּ מאן
דּ כּת יב, כּ מה  בּ שׂ מחה , יי ' טז)את  (ויקרא ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד . וכ לּ א  ה ּק ד ׁש , אל אהרן  יבא  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְבּ זאת

הא ר  ד ה רכי  וי דעים רה  לים ה יקים ל  חלקם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָארי

. דּ ילּה ׁש לימ וּ  דּ א בּ רננה, לפניו ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ ּפ ה וּ רננה  בּ לּ ב, ודא דּ שׂ מחה . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שׂ מחה  דּ האי  וּ ׁש לימוּ  י ּת יר. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א
הוּ א  ודא  ידיעא. והא  אׁש ּת מ וֹ דעא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהא 
דּ עוּ  כּ דין  מאריּה . לקּמ י ּה  נ ׁש  דּ בר  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
מ לּ ה  בּ חד וכ לּ א  האהים. הוּ א יי' ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
ק דּ יׁש א  ׁש מא  ליחדא לבתר  דּ בעי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא ,
למהוי בּ דא דּ א וּ לק רא  יאוֹ ת, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ דקא
דק וּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ה וּ א  ודא  חד, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹכּ לּ א 
ורבּ י אחא  רבּ י ליּה  אמרוּ  ה וּ א . ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה  ה וּ א . הכי ודּ אי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַאבּ א ,
וידעי בּ א וֹ רייתא, דּ מ ׁש ּת דּ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יק יּ יא
ואזלוּ  קמ וּ  ה וּ א ,  בּ רי דק וּ דׁש א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָארחוֹ י 

מי לּ ין. ג ' א בּ א , דּ ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאבתריּה 

מיעקב למדים  מחה  מ אא  רה  ה כינה  ְְִִִֵֶַָָָָאין 

 וישב ק"פ:)פרשת  הכא (דף  :ָ◌ָ◌
סטרין. בּ כּמ ה לאסּת כּ לא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאית 
ׁש ריא  לא  דּ ׁש כינּת א  חמינן  דּ הא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַחד,
בּ יּה  דּ אית  בּ אתר א לּ א  עציבוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 

הקודש: זבלשון  מחה  : נה  ְְִִִֶֶָָוי
רה , הרי ו מחה  יראל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָנסת

נה)תב וג'.(ישעיה תצא במחה י ְְְִִֵֵַָָ
מחה מהלת  לצאת יראל ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָועתידי

העבד ולכ יראל. נסת ?ז מי , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
תב  מ מחה, ה' טז)את (ויקרא ְְְִֶֶָָ

אחד.זאת והל ,דה אל   אהר יבא  ְְֲֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

ל . הלמת ז  רננה לפניו   אְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ה רננה  ב , למת מחה  וזהי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הרי  ה המחה  ל  והלמת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיתרה .
האד ל ה  וזה ונ דעת, ְְְִֶֶַַַָָָָיד עה
.האלהי ה א  ה' י  ע  ואז , נר ְְְֱִִִִֵָָֹלפני
 אחר  רי אחד , דבר א ְְִֶֶַַַָָָָָָֹוהל
זה ולקר רא י ד ה ה את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹליחד
עבדת  וזהי אחד, ה ל להית ְְֲִִֶֶַַָָֹזה
אחא רי   ל  אמר הא.  ר ד ְִַַָָָָָה

הא.  ו אי  אא, לורי חלק ארי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
 דעיוי רה  לי יקי ְְְְִִִִִֶַַַַָה

ה א ר ד ה אחרי רכי והלכ קמ . ְְְֲֵֵַַַָָָָ
.מילי לה אא ְִִִַַָָֹר י

הקודש: כהבלשון להסל י אְְְִֵֵַַָָ
 אי ראינ ה ה  אחד ,ְִִִֵֵֶֶֶָָָצדדי
אא עצב,  מק רה ְְִֶַָָָָָה כינה
  אי  א מחה.    מקְְִִֵֵֶָָ



   

ר"ע  שבא  עד פירש, תירא  אלהיך ה ' לאת  שהגיע  כיון שבתורה , אתים כל  דורש
משפטים פרשת  כמו  קודם  פסוקים  כמה  ויש חכמים, תלמידי לרבות  כה )ולימד (כג

לומר ומוכרח  המפרשים . שהקשו אחרים  פסוקים וכן  אלהיכם, ה' את  ועבדתם
קשיא  תירא אלהיך ה' את  אך חכמים תלמידי  לרבות בהנהו  נמי דריש  הוה דנחמיה 

ז"ל  זאבי מהר "י  הרב  מורינו  שתירץ כמו  או ביראה . כן לדרוש  פרשתליה  ב ' (דרוש 

דקדושיןאוירא ) פ"ק  ע "ב )בסוגית  ולכל (כ"ב  שוים. דהם  ומשמע בסוף  תירא דכתיב
לר' בין  ת "ח, לרבות הקודמין פסוקים  דורש דהיה  העמסוני  לנחמיה בין הדברות 
נאחז הוא  דהת "ח  הוא  הטעם ת"ח, לרבות תירא אלהיך ה ' את גם  דדריש עקיבא 
לכוין וגם השכינה בחינת  שהיא  פה , שבעל בתורה עסקו  כל  דת "ח בשכינה  בש"בח 

שאמר  שזהו ואפשר לשכינה, מרכבה והוא ענוה, לו שיהיה צריך (תנחומאלאמיתה 

כ"ז) תשא הקדושכי  בזהר  ואמרו  שכינה, פני מקבל  כאלו זקן  פני  המקבל דףכל  (ח "ב

ע "ב ) ועושה קס "ג ואוהבו , חכמים תלמידי המכבד ולכן אינון , שכינתא אנפי צדיקיא 
פסוק הלציי  דרך  ואפשר  לשכינה, עושה כאילו  כביכול  שירות  ז)לו צב וכסיל (תהלים 

השכינה , שהיא זאת הוא  לת"ח, שמרבה  את כי  יבין לא כלומר זאת, את יבין  לא 
קר רמז  וזה  ת"ח. לרבות את  אומר, אני  דלכבודה ה 'אין,כלומר  את לרבות עבדו

עוסק  הוא  כי ת "ח , מרבה  אני לכבודה כי  השכינה, שהיא בשמחה  והיינו ת"ח,
[ואפשר בשמחה . שאמר וזהו לשכינה מרכבה שהוא  ענוה לו  ויש פה שבעל בתורה

גימטריא  תיבות ראשי  בשמחה  ה' את  כיאחדלרמוז  קדוש, גימטריא  תיבות וסופי 
ורמז קדושה, עליו  ויושפע  לייחדו  ויזכה  העבודה , עיקר  הוא  בשמחה  ולקיים  ללמוד

השכינה]. היא בשמחה אחדות אחד 

 חסד עושה  כשאתה אמרו רז "ל וכו' אשירה  ומשפט  חסד מזמור  לדוד א  פסוק 
ז "ל רש"י והביאו אשירה , משפט עושה וכשאתה דמה ()אשירה  לומר ואפשר

בש "ס  כמ"ש בשמחה , להודות  צריך כך  ובין כך בין  כלומר אזמרה , ה' לך  שכתוב
אזמרה  רחמים , מדת ה ' לך  כאילו בשמחה  הוא למשפט בין  לחסד בין  שאמר  וזה

נס . לי שעשית

מרעיתו  וצאן  , ע  אנחנ י  מחה  ה ' את   ְְְְֲִִִֶַַָעבד

ק ')תהלות נמי(פרק אי ב פסוק  ק  פרק בּ שׂ מחה: ה' את קיימועבד וּ  פירוש  – ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בשמחה , בּ רננההמצות  לפניו וביןבּ אוּ  בתורה ובין תורה, של ברינה – ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ג )במצוה  אהים(שם  הוּ א ה ' כּ י וזה דּ ע וּ  ושכינתיה , הוא  בריך  קודשא ליחד תכוונו , ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
האלוקים " הוא  ה' כי  "וידע מלשון  לה )דעו ד הוא (דברים  בריך  קודשא יחוד ,

הערות 

' ב ספרו גדולה  בהערצה בספריו רבות מזכירו רבינו זי "ע  אזולאי  מהר"א  זקינו אחות בן היה
יוסף ברכי  ובספ ' הרגל. שמחת פסח  של ההגדה ובספרו פנ"ט  תהלות גדולים .יוסף אורים  חלקים 

מקומות. בהרבה

  

עשׂ נוּ ושכינתיה, הכתובה וּ א  שאמר  כמו ו)– לב עשך ",(שם  אנחנוּ "הוא בכל ולו – ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
נקראים וצדיקים טובים  אנחנו  אם  שלו  אנחנו  נקראיםע ּמ וֹ אופן לאו  ואם  צאן, ַ◌

בשמחהולכן מרעיתו, ה ' את  יתרוןעבדו  והוא  אנחנו, לו  אופן  בכל הגדול בחסדו  כי  ,
לזה . זיכנו  אבות וזכות יתברך רחמיו שמרוב לב ושמחת  גדול 

ה ל ת מן  יצא ְְְִִֵַָָמחה 

ויקרא ח ':)פרשת  ואית (דף :ְ◌ִ◌
כּ נסת  דּ א שׂ מחה , הכי , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתני 
כּ דכתיב , אוּ קמ וּ ה , הא ושׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

נה ) וג וֹ '.(ישעיה תצאוּ  בּ שׂ מחה  וּ זמיניןכּ י ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
שׂ מחה בּ האי גּ לוּ תא, מן לנפקא  .ישׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עבדוּ  דּ א ועל  ישׂ ראל. כּ נסת  איהי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַוּ מאן
דּ כּת יב, כּ מה  בּ שׂ מחה , יי ' טז)את  (ויקרא ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד . וכ לּ א  ה ּק ד ׁש , אל אהרן  יבא  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְבּ זאת

הא ר  ד ה רכי  וי דעים רה  לים ה יקים ל  חלקם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָארי

. דּ ילּה ׁש לימ וּ  דּ א בּ רננה, לפניו ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ ּפ ה וּ רננה  בּ לּ ב, ודא דּ שׂ מחה . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שׂ מחה  דּ האי  וּ ׁש לימוּ  י ּת יר. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א
הוּ א  ודא  ידיעא. והא  אׁש ּת מ וֹ דעא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהא 
דּ עוּ  כּ דין  מאריּה . לקּמ י ּה  נ ׁש  דּ בר  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
מ לּ ה  בּ חד וכ לּ א  האהים. הוּ א יי' ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
ק דּ יׁש א  ׁש מא  ליחדא לבתר  דּ בעי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא ,
למהוי בּ דא דּ א וּ לק רא  יאוֹ ת, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ דקא
דק וּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ה וּ א  ודא  חד, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹכּ לּ א 
ורבּ י אחא  רבּ י ליּה  אמרוּ  ה וּ א . ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה  ה וּ א . הכי ודּ אי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַאבּ א ,
וידעי בּ א וֹ רייתא, דּ מ ׁש ּת דּ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יק יּ יא
ואזלוּ  קמ וּ  ה וּ א ,  בּ רי דק וּ דׁש א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָארחוֹ י 

מי לּ ין. ג ' א בּ א , דּ ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאבתריּה 

מיעקב למדים  מחה  מ אא  רה  ה כינה  ְְִִִֵֶַָָָָאין 

 וישב ק"פ:)פרשת  הכא (דף  :ָ◌ָ◌
סטרין. בּ כּמ ה לאסּת כּ לא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאית 
ׁש ריא  לא  דּ ׁש כינּת א  חמינן  דּ הא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַחד,
בּ יּה  דּ אית  בּ אתר א לּ א  עציבוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 

הקודש: זבלשון  מחה  : נה  ְְִִִֶֶָָוי
רה , הרי ו מחה  יראל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָנסת

נה)תב וג'.(ישעיה תצא במחה י ְְְִִֵֵַָָ
מחה מהלת  לצאת יראל ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָועתידי

העבד ולכ יראל. נסת ?ז מי , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
תב  מ מחה, ה' טז)את (ויקרא ְְְִֶֶָָ

אחד.זאת והל ,דה אל   אהר יבא  ְְֲֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ

ל . הלמת ז  רננה לפניו   אְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ה רננה  ב , למת מחה  וזהי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הרי  ה המחה  ל  והלמת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיתרה .
האד ל ה  וזה ונ דעת, ְְְִֶֶַַַָָָָיד עה
.האלהי ה א  ה' י  ע  ואז , נר ְְְֱִִִִֵָָֹלפני
 אחר  רי אחד , דבר א ְְִֶֶַַַָָָָָָֹוהל
זה ולקר רא י ד ה ה את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹליחד
עבדת  וזהי אחד, ה ל להית ְְֲִִֶֶַַָָֹזה
אחא רי   ל  אמר הא.  ר ד ְִַַָָָָָה

הא.  ו אי  אא, לורי חלק ארי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
 דעיוי רה  לי יקי ְְְְִִִִִֶַַַַָה

ה א ר ד ה אחרי רכי והלכ קמ . ְְְֲֵֵַַַָָָָ
.מילי לה אא ְִִִַַָָֹר י

הקודש: כהבלשון להסל י אְְְִֵֵַַָָ
 אי ראינ ה ה  אחד ,ְִִִֵֵֶֶֶָָָצדדי
אא עצב,  מק רה ְְִֶַָָָָָה כינה
  אי  א מחה.    מקְְִִֵֵֶָָ



   

ׁש ריא  לא בּ י ּה , לית  חדוה אי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה .
אמר, דאּת  כּ מה  אתר. בּ ההוּ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א

ג ) ב כנ גּ ן(מלכים  והיה  מנ גּ ן  לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
דּ הא  אלהים , ר וּ ח יי  יד  עליו  ו ּת הי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמנ גּ ן 
עציבוּ . בּ אתר  ׁש ריא לא ו דּ אי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א
עליּה  עציב  דּ הוה דּ בגין  מ יּ עקב. ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְמנלן
כּ יון מנּ י ּה , ׁש כינ ּת א אס ּת לקת  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ יוֹ סף
מיּ ד  דיוֹ סף דּ בשׂ וֹ רה חדוה  לי ּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ אתא 

אביהם . יעקב ר וּ ח ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַו ּת חי

עבד מחהאין  מ אא ה ' ת ְֲִִֵֶַַָָ

ויחי רט "ז:)פרשת  רבּ י(דף אמר  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
א לּ א  ׁש ריא , לא  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ סי,
בּ אתר ולא  חסר, בּ אתר  ולא ׁש לים, ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 
בּ אתר אלּ א עציב , בּ אתר ולא ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ גים ,
אינ וּ ן כּ ל  , ּכ וּ בגין חד וּ . בּ אתר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ וּ ון ,
הוה  ויעקב  מאבוֹ י , את ּפ ר ׁש  דּ יוֹ סף ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש נין

ׁש כינּת א . בּ י ּה  ׁש ריא לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָעציב,

, א בּ א רבּ י אמר אלעזר  רבּ י  אמר  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ב )כּ תיב, ק ה '(תהלים  את  עבד וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רננה . לפניו  בּ אוּ  לאפקא,בּ שׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
א לּ א ה וּ א, בּ רי דקוּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְדּ לית 

חדוה לית מגּ וֹ  אלעזר , ר בּ י  דּ אמר  . ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב  עצבוּ ת, מגּ וֹ  ׁש ריא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א

ג ) ב כּ נ גּ ן(מלכים  והיה  מנ גּ ן  לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
בּ גין אּמ אי. זימני ּת לת  מנ גּ ן  מנגּ ן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמנ גּ ן .
דּ הוּ א  דּ כלּ א, מׁש לימוּ תא  רוּ חא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאתערא

ׁש לימא . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח

מחה להית צריכה הפ ה  ְְְְְֲִִִִַַָָָעב דת

ויחי רכט:)פרשת יוֹ סי(דף רבּ י :ִ◌ִ◌ֵ◌
ואמ  ב )ר,ּפ תח את (תהלים  עבדוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ כתיב, בּ רעדה , וגילוּ  בּ יראה (תהלים ה' ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לפניוק ) בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 

למפלח  דּ אתי  נ ׁש  בּ ר כּ ל  חזי , ּת א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רננה.

, מק תא רה  כינה אי ְְְִִֵָָָָמחה,
אמר  מ( ג ב   מלכי)  מנ לי  קח וע ה ְְְְֱִֵֶֶַַַָ

הרי  ה '. יד עליו ו הי המנ נ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהיה
עצב. מק רה לא  כינה ְְִֶַַָָָָֹו אי
עצב היה   מעקב, ? לנ יֲִִִִֶֶַַָָָָֹמ
 יו כינה. מ הסקה סי ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
מד ,סי רת על המחה   ל ְְִִֵֶַַַָָָָאה

.אביה יעקב רח  ְֲֲִִֶַַַֹו חי 

הקודש: לאבלשון כינה יסי, ר י ְִִֵַַָָֹאמר
מק ולא  , ל  מק א א  ְְְֵֶָָָָָֹרה
מק ולא  ,ג  מק ולא  ְְְְֵָָָָֹֹחסר ,
מק ,הת מק אא  ְְְִִֵֶֶַָָָעצב,
ס ני ת א כל  ולכ ְְְִִֵֵֶָָָָָמחה,
רתה לא  עצב, היה  ויעקב מאביו ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹנפרד

כינה. ְִָ

א א , רי אמר אלעזר  רי  אמר  , נינְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ב)תב ק  מחה(תהלי ה' את עבד ְְְִִֶָָ

רננה . לפניו  אדת עב אי לה ציא, ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
חדוה מ א א הא  ר  דה. ְִֶֶַָָָָ

רה כינה   אי אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר
תב עצבת, ג )מ ב   ה(מלכי וע ְְִֶַַָָ

  מנ  מנ . המנ  נ והיה  מנ לי  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָקח
רח לע רר די מה? ל עמי לְְְְִֵֵֵַָָָֹ

.ל ר ח  הא ה ל, ְִֵֵֶַַָֹמלמת

הקודש: ואמר,בלשון  תח  יסי  ב)ר י ש) ְִֵַַַָָ
וכתב רעדה,  וגיל יראה  ה ' את  ְְְְְְִִִִֶָָָָעבד

ק) לפניו(ש  א מחה ה' את ְְְְִִֶָָָֹעבד
לעבד א אד ל ראה , א ְְֲִֵֶַָָָָָֹֹרננה.
צרי בערב קר  הא , ר ד ִֶֶֶַַָָָָֹל

  

וּ בפניא  בּ צפרא ה וּ א ,  בּ רי לקוּ דׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליּה 
ה וּ א . בּ רי לקוּ דׁש א  ליּה  למפלח  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי 

 נ ׁש בּ ר  בּ עי  דּ קא  דצל וֹ תא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ רי ק וּ ד ׁש א קּמ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 

ע "א )ה וּ א , כ"ט וּ ברננה (שמות ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
וּ לבתר בּ ינייהוּ , י שׂ ראל  לכנסת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאכללא
דּ כתיב , חזי . כּ דקא יחוּ דא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלייחדא 

ק ) רזא (תהלים  דּ א א הים , הוּ א ה' כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְדּ עוּ 
דפוּ לחנא . בּ רזא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ יח וּ דא

בעבודתו  חדוה ולהראות בחדוה  הקב"ה  לפני לעבוד  האדם צריך 

 קּמ יּה למפלח נ ׁש  בּ ר  בּ עי  דּ א, כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
בּ חדוה , ה וּ א  בּ רי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ קוּ דׁש א 
ּת רין ואלּ ין בּ פוּ לחני ּה , חדוה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחזאה
ּת רין אלּ ין, ּת רין ל  לקב וּ רננה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
לקבל  לי וֹ מא  קוּ ר בּ נין  ּת רין ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְצלוֹ תין,
שׂ מחה  וּ רננה . שׂ מחה  דּ אינוּ ן א לּ ין , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין

דּ א , ועל בּ רמ ׁש א. וּ רננה  (במדברבּ צפרא, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואת כח ) בּ בּ קר ּת עשׂ ה אחד ה כּ ב שׂ  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת

הער בּ ים . בּ ין ּת ע שׂ ה  הני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ בשׂ 

נע ית בה וכן  מחה  נעים  האי ה רנ ת  ועבדת ה' עבדת ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָה מחה 
ה רה לד  ידי על  ְְְִִֵַַָָמחה

ויקרא ח '.)פרשת רבּ י(דף ּפ תח  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ק )ואמר,(כ"ו)יהוּ דה  (תהלים  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יי' את  עבדוּ  וג וֹ '. בּ שׂ מחה יי  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבד וּ 
ּפ וּ לחנא  דּ כל  אוֹ ליפנא, הכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
ה וּ א ,  בּ רי לּ קוּ דׁש א למפלח נ ׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ בעי 
בּ גין דּ לבּ א , בּ רע וּ תא בּ חדוותא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי
ּת ימא  ואי  בּ ׁש לימ וּ . ּפ וּ לחניּה  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת כח
אפׁש ר, לא הוּ א. הכי דּ קרבּ נא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא
ּפ ּק וּ דא  על דּ עבר  נ ׁש  בּ ר  ההוּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ הא
ותב  דּ א וֹ רייתא, ּפ ּק וּ דא  על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מאריּה ,

הא. ר דה את ֲֶַַָָֹלעבד 

הקודש: ריבלשון  הפ ה, ְִִֶַַַָָעבדת
הא ר  דה לפני  לעבד   ְֲִֵַַָָָָֹאד
נסת  את להכליל ברננה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָמחה
הח ד ליחד  ואחר  , יניה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָיראל
זה .אלהי הא ה' י ע תב ְֱִִֶֶָָָֹראי,

העבדה. סד  החד ְֲִַָָסד

דה לפני לעבד  אד  צרי זה  ל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹוע
חדוה להרא ת חדוה  הא   רְְְְְֶֶַָָָ
 רננה מחה  א ה ני  ,דתעבְְְֲִֵֵֶַָָָָ
ני  תפת, י א ה. ני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶנגד
ה א ה, ני נגד  לי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָקר נת
רננה קר, מחה רננה . ְְְְִִֶַָָָָָָֹמחה

זה ועל כח)ילה . אחד(במדבר  ב ה את ְְֶֶֶֶֶַַַַָָ
ע ה הני בה ואת בקר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹע ה

.יהער י(ע"ב רכ"ט ד ויחי פרשת ח"א (זוהר  ְִֵַָָ

הקודש: ואמר ,בלשון  יהדה  רי ְְִַַַָָָתח
ק) תהלי)עבד .'וג מחה ה ' את  ְְְְְִִִֶָעבד

עבדה ל  ,למדנ  מחה , ה' ְְְֲִֶֶַָָָָָאת
ר  דה את לעבד אד ריֲִֶֶַַָָָָָֹ
די  ה ב, ברצ מחה  צרי ְְְְִִִֵֵַָָה א ,
אמר וא למת. דתעב ְְֲִִִֵֵֶַָָֹצא 
אפ ר ! אי   היא   רה ְְֲִִֶֶַַָָָָעבדת
 נ ר מצות על עבר אד ת א ְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי 
איזה ,נר לפני וב ה רה מצות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָועל
רח ו אי  הרי לפניו? יעמד ְְֲֲִֵַַַַָָָֹפני



   

ׁש ריא  לא בּ י ּה , לית  חדוה אי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה .
אמר, דאּת  כּ מה  אתר. בּ ההוּ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א

ג ) ב כנ גּ ן(מלכים  והיה  מנ גּ ן  לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
דּ הא  אלהים , ר וּ ח יי  יד  עליו  ו ּת הי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמנ גּ ן 
עציבוּ . בּ אתר  ׁש ריא לא ו דּ אי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א
עליּה  עציב  דּ הוה דּ בגין  מ יּ עקב. ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְמנלן
כּ יון מנּ י ּה , ׁש כינ ּת א אס ּת לקת  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ יוֹ סף
מיּ ד  דיוֹ סף דּ בשׂ וֹ רה חדוה  לי ּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ אתא 

אביהם . יעקב ר וּ ח ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַו ּת חי

עבד מחהאין  מ אא ה ' ת ְֲִִֵֶַַָָ

ויחי רט "ז:)פרשת  רבּ י(דף אמר  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
א לּ א  ׁש ריא , לא  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ סי,
בּ אתר ולא  חסר, בּ אתר  ולא ׁש לים, ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְבּ אתר 
בּ אתר אלּ א עציב , בּ אתר ולא ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ גים ,
אינ וּ ן כּ ל  , ּכ וּ בגין חד וּ . בּ אתר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ וּ ון ,
הוה  ויעקב  מאבוֹ י , את ּפ ר ׁש  דּ יוֹ סף ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש נין

ׁש כינּת א . בּ י ּה  ׁש ריא לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָעציב,

, א בּ א רבּ י אמר אלעזר  רבּ י  אמר  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ב )כּ תיב, ק ה '(תהלים  את  עבד וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רננה . לפניו  בּ אוּ  לאפקא,בּ שׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
א לּ א ה וּ א, בּ רי דקוּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְדּ לית 

חדוה לית מגּ וֹ  אלעזר , ר בּ י  דּ אמר  . ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב  עצבוּ ת, מגּ וֹ  ׁש ריא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א

ג ) ב כּ נ גּ ן(מלכים  והיה  מנ גּ ן  לי קח וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
בּ גין אּמ אי. זימני ּת לת  מנ גּ ן  מנגּ ן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמנ גּ ן .
דּ הוּ א  דּ כלּ א, מׁש לימוּ תא  רוּ חא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאתערא

ׁש לימא . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַר וּ ח

מחה להית צריכה הפ ה  ְְְְְֲִִִִַַָָָעב דת

ויחי רכט:)פרשת יוֹ סי(דף רבּ י :ִ◌ִ◌ֵ◌
ואמ  ב )ר,ּפ תח את (תהלים  עבדוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ כתיב, בּ רעדה , וגילוּ  בּ יראה (תהלים ה' ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לפניוק ) בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 

למפלח  דּ אתי  נ ׁש  בּ ר כּ ל  חזי , ּת א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רננה.

, מק תא רה  כינה אי ְְְִִֵָָָָמחה,
אמר  מ( ג ב   מלכי)  מנ לי  קח וע ה ְְְְֱִֵֶֶַַַָ

הרי  ה '. יד עליו ו הי המנ נ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהיה
עצב. מק רה לא  כינה ְְִֶַַָָָָֹו אי
עצב היה   מעקב, ? לנ יֲִִִִֶֶַַָָָָֹמ
 יו כינה. מ הסקה סי ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
מד ,סי רת על המחה   ל ְְִִֵֶַַַָָָָאה

.אביה יעקב רח  ְֲֲִִֶַַַֹו חי 

הקודש: לאבלשון כינה יסי, ר י ְִִֵַַָָֹאמר
מק ולא  , ל  מק א א  ְְְֵֶָָָָָֹרה
מק ולא  ,ג  מק ולא  ְְְְֵָָָָֹֹחסר ,
מק ,הת מק אא  ְְְִִֵֶֶַָָָעצב,
ס ני ת א כל  ולכ ְְְִִֵֵֶָָָָָמחה,
רתה לא  עצב, היה  ויעקב מאביו ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹנפרד

כינה. ְִָ

א א , רי אמר אלעזר  רי  אמר  , נינְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ב)תב ק  מחה(תהלי ה' את עבד ְְְִִֶָָ

רננה . לפניו  אדת עב אי לה ציא, ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
חדוה מ א א הא  ר  דה. ְִֶֶַָָָָ

רה כינה   אי אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר
תב עצבת, ג )מ ב   ה(מלכי וע ְְִֶַַָָ

  מנ  מנ . המנ  נ והיה  מנ לי  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָקח
רח לע רר די מה? ל עמי לְְְְִֵֵֵַָָָֹ

.ל ר ח  הא ה ל, ְִֵֵֶַַָֹמלמת

הקודש: ואמר,בלשון  תח  יסי  ב)ר י ש) ְִֵַַַָָ
וכתב רעדה,  וגיל יראה  ה ' את  ְְְְְְִִִִֶָָָָעבד

ק) לפניו(ש  א מחה ה' את ְְְְִִֶָָָֹעבד
לעבד א אד ל ראה , א ְְֲִֵֶַָָָָָֹֹרננה.
צרי בערב קר  הא , ר ד ִֶֶֶַַָָָָֹל

  

וּ בפניא  בּ צפרא ה וּ א ,  בּ רי לקוּ דׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליּה 
ה וּ א . בּ רי לקוּ דׁש א  ליּה  למפלח  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי 

 נ ׁש בּ ר  בּ עי  דּ קא  דצל וֹ תא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ רי ק וּ ד ׁש א קּמ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 

ע "א )ה וּ א , כ"ט וּ ברננה (שמות ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
וּ לבתר בּ ינייהוּ , י שׂ ראל  לכנסת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאכללא
דּ כתיב , חזי . כּ דקא יחוּ דא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלייחדא 

ק ) רזא (תהלים  דּ א א הים , הוּ א ה' כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְדּ עוּ 
דפוּ לחנא . בּ רזא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ יח וּ דא

בעבודתו  חדוה ולהראות בחדוה  הקב"ה  לפני לעבוד  האדם צריך 

 קּמ יּה למפלח נ ׁש  בּ ר  בּ עי  דּ א, כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
בּ חדוה , ה וּ א  בּ רי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ קוּ דׁש א 
ּת רין ואלּ ין בּ פוּ לחני ּה , חדוה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחזאה
ּת רין אלּ ין, ּת רין ל  לקב וּ רננה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
לקבל  לי וֹ מא  קוּ ר בּ נין  ּת רין ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְצלוֹ תין,
שׂ מחה  וּ רננה . שׂ מחה  דּ אינוּ ן א לּ ין , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין

דּ א , ועל בּ רמ ׁש א. וּ רננה  (במדברבּ צפרא, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואת כח ) בּ בּ קר ּת עשׂ ה אחד ה כּ ב שׂ  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת

הער בּ ים . בּ ין ּת ע שׂ ה  הני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ בשׂ 

נע ית בה וכן  מחה  נעים  האי ה רנ ת  ועבדת ה' עבדת ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָה מחה 
ה רה לד  ידי על  ְְְִִֵַַָָמחה

ויקרא ח '.)פרשת רבּ י(דף ּפ תח  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ק )ואמר,(כ"ו)יהוּ דה  (תהלים  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יי' את  עבדוּ  וג וֹ '. בּ שׂ מחה יי  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבד וּ 
ּפ וּ לחנא  דּ כל  אוֹ ליפנא, הכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
ה וּ א ,  בּ רי לּ קוּ דׁש א למפלח נ ׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ בעי 
בּ גין דּ לבּ א , בּ רע וּ תא בּ חדוותא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי
ּת ימא  ואי  בּ ׁש לימ וּ . ּפ וּ לחניּה  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת כח
אפׁש ר, לא הוּ א. הכי דּ קרבּ נא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּפ וּ לחנא
ּפ ּק וּ דא  על דּ עבר  נ ׁש  בּ ר  ההוּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ הא
ותב  דּ א וֹ רייתא, ּפ ּק וּ דא  על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מאריּה ,

הא. ר דה את ֲֶַַָָֹלעבד 

הקודש: ריבלשון  הפ ה, ְִִֶַַַָָעבדת
הא ר  דה לפני  לעבד   ְֲִֵַַָָָָֹאד
נסת  את להכליל ברננה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָמחה
הח ד ליחד  ואחר  , יניה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָיראל
זה .אלהי הא ה' י ע תב ְֱִִֶֶָָָֹראי,

העבדה. סד  החד ְֲִַָָסד

דה לפני לעבד  אד  צרי זה  ל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹוע
חדוה להרא ת חדוה  הא   רְְְְְֶֶַָָָ
 רננה מחה  א ה ני  ,דתעבְְְֲִֵֵֶַָָָָ
ני  תפת, י א ה. ני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶנגד
ה א ה, ני נגד  לי ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָקר נת
רננה קר, מחה רננה . ְְְְִִֶַָָָָָָֹמחה

זה ועל כח)ילה . אחד(במדבר  ב ה את ְְֶֶֶֶֶַַַַָָ
ע ה הני בה ואת בקר ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹע ה

.יהער י(ע"ב רכ"ט ד ויחי פרשת ח"א (זוהר  ְִֵַָָ

הקודש: ואמר ,בלשון  יהדה  רי ְְִַַַָָָתח
ק) תהלי)עבד .'וג מחה ה ' את  ְְְְְִִִֶָעבד

עבדה ל  ,למדנ  מחה , ה' ְְְֲִֶֶַָָָָָאת
ר  דה את לעבד אד ריֲִֶֶַַָָָָָֹ
די  ה ב, ברצ מחה  צרי ְְְְִִִֵֵַָָה א ,
אמר וא למת. דתעב ְְֲִִִֵֵֶַָָֹצא 
אפ ר ! אי   היא   רה ְְֲִִֶֶַַָָָָעבדת
 נ ר מצות על עבר אד ת א ְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי 
איזה ,נר לפני וב ה רה מצות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָועל
רח ו אי  הרי לפניו? יעמד ְְֲֲִֵַַַַָָָֹפני



   

קמי ּה , יקוּ ם אנ ּפ ין בּ מאן  דּ מאריּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקּמ י 
אן עציב , בּ ר וּ ח ּת בירא , בּ ר וּ ח ו דּ אי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהא 

רננה . ה וּ א  אן שׂ מחה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִה וּ א 

העם מל  י תר מחים מאירת, פנים לה צא מיד צריכים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹה הנים

קּמ י דּ חטי  נ ׁש  בּ ר ההוּ א ּת נינן, ּת ּמ ן  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ואתי ּפ ּק וֹ דוֹ י , על ועבר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָמאריּה ,
בּ רוּ ח  גּ רמיּה , וּ לתּק נא קרבּ נא , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקרבא 
לא ׁש ּת כּ חא , בּ עי  עציבא  בּ ר וּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת בירא,

מכּ לּ א ׁש ּפ יר בּ כי האואי הא . שׂ מחה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אתּת ּק ן. בּ מאי אלּ א א ׁש ּת כח. לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְרננה 
אׁש לימוּ  אי נּ וּ ן  דּ הא  וליואי, כּ הני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ הנה וּ 
בּ כהנא  שׂ מחה  בּ גיני ּה . וּ רננה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
דּ ינא  מן  רחיקא דּ ה וּ א  בּ גין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתקיּ ים ,

ּת דירּת דיר , לא ׁש ּת כּ חא  בּ עי וכהנא  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עּמ א מ כּ ל יּת יר חדּ אן נהירין, .בּ אנּפ ין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ ליואי, רננה  גּ רים . דּ יליּה  כּ תרא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ הא
ׁש יר על  מׁש ּת כּ חי  לּ יואי  דּ הא ה וּ א , ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהכי

דּ אוּ קמ וּ ה . כּ מה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלעלמין ,

הכל ומתמתק לדין, רחמים לקרב  אלהים ה א ה ' י  עְְְֱֲִִִִֵַָֹ

 ויקרא ח:)פרשת וא לּ ין(דף  :ִ◌ֵ◌
אׁש ּת לים  וּ ביּה  עלי ּה , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַקיימין 

הוּ א. בּ רי לּ קוּ דׁש א  קאיםּפ וּ לחנא  כּ הנא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ רעוּ תא, בּ חדוותא  מילּ ין, וכ וּ ון ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעליּה 
וליואי יא וּ ת. כּ דקא  קדּ י ׁש א  ׁש מא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְליחדא

א הים .בּ ׁש יר ה וּ א  יי' כּ י  דּ עוּ  כּ תיב כּ דין  . ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
בּ דינא , רחמי  לקרבא  קרבּ ן  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָדּ א 

כּ לּ א . ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתבּ סם

מאן קר בּ נא, א ׁש ּת כח דּ לא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לג בּ י ּה , ותב  מאריּה  קמי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ חטי
בּ בכיה , בּ עציבוּ , דּ נפׁש א , בּ מרירוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי
וּ רננה , שׂ מחה  אוֹ קים  היא ּת בירא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ ר וּ ח
הכי א לּ א  גּ בּ י ּה . אׁש ּת כח וּ  לא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהא 
וחדוותא  דּ מאריּה , דּ תוּ ׁש בּ חן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ קמוּ ה,
הוּ א  דּ א דּ אוֹ רייתא, וּ רננה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,

המחה ? איפה  עצבה, רח  ְְְֲִֵַַָָָֹברה,
הרננה ?איפה ְֵָָָֹ

לפני  ח טא אד תא ,נינ  ְִִֵֵֶֶָָָָָא א
להקריב בא מצותיו, על ועבר  נ ְְְְִִִַַַָָָר
ברה , רח עצמ את לת  ְְְְְֵֶַַַָָָקר

עצבה. רח  להצא  אצרי ה וא ְְְֲִִִֵַָָָ
מה ל יפה זה והרי כה, מחה  הרי . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

?מת ה  א א  .נמצאי אי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָרננה
לימימ ה הרי ,לו הני ת אְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָֹ
מתקמת  המחה . ביל רננה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמחה
,י ה מ רח ק תמיד  הא מ ,כהְִִִִֵֶַָָֹ

פני ו להצא מיד  צריכי הניה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹ
 הע מל יתר מחי הרי מאירת , , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

זה , וכ , לו הרננה ר  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה תר
ה יר , על  מיד   נמצאי  הלו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָהרי 

ארה. מְֲֵֶָ

נ למת  בה עליו , מדי ע  ְְְִִֵֶֶֶָָָוא
ל דרהא . ע מדהעבדה הה ֲֵֵַַָָָָֹ

ליחד ,ברצ מחה  ברי מכ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָעליו
יר והלו ראי, ד ה  ה .את  ְְְִִִֵֶַַַָָָ

זה .אלהי הא ה ' י  ע תב, ְֱִִֶָָֹאז
.מת והל , לדי רחמי לקרב  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹקר

לפני  ח טא  מי ,קר נמצא  א  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹעכו
,פה מריר ת ואי אליו, ו ב  נ ְְִִִֵֶֶַַַָָר
מקי אי ברה, רח  בכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָעצב,
נמצאי ה אי הרי רננה? ְְְֲִִִֵֵֵָָָָמחה
 נ ר ח ת ר ה,  א א  ?ְְְְִִֵֶֶֶָָָאצל
זהי  ה רה, ורננת הרה ְְְְִִִַַַָָו מחת
מ ולא , נינ והרי  רננה. ְְְֲִִִֵַָָָָֹמחה

  

 ֹמּת ו ולא  ּת נינן  והא  וּ רננה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
קמיּה  נׁש  בּ ר  יקוּ ם דּ לא  וכ וּ ', ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעצב וּ ת 
וּ מאי יכיל לא והא בּ עציב וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמאריּה 

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָּת קנ ּת י ּה .

ה ל ת מן  יצא ְְְִִֵַָָמחה 

 כּ נסת דּ א שׂ מחה , הכי , דּ מתני  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אוּ קמ וּ ה , הא  ו שׂ מחה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

נה )כּ דכתיב , תצא וּ (ישעיה בּ שׂ מחה כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
גּ לוּ תא,וגוֹ '. מן  לנפקא  ישׂ ראל וּ זמינין ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ מחה י שׂ ראל .בּ האי כּ נסת איהי וּ מאן  . ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ מה  בּ שׂ מחה , יי ' את  עבדוּ  דּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל 

טז)דּ כ ּת יב, אל (ויקרא אהרן יבא בּ זאת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶֹ◌
חד . וכ לּ א  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש ,

. דּ ילּה ׁש לימ וּ  דּ א בּ רננה, לפניו ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ לּ ב בּ ּפ ה,דּ שׂ מחה ודא וּ רננה  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שׂ מחה  דּ האי  וּ ׁש לימוּ  י ּת יר. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א
הוּ א  ודא  ידיעא. והא  אׁש ּת מ וֹ דעא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהא 
דּ עוּ  כּ דין  מאריּה . לקּמ י ּה  נ ׁש  דּ בר  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
מ לּ ה  בּ חד וכ לּ א  האהים. הוּ א יי' ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
ק דּ יׁש א  ׁש מא  ליחדא לבתר  דּ בעי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא ,
למהוי בּ דא דּ א וּ לק רא  יאוֹ ת, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ דקא
דק וּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ה וּ א  ודא  חד, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹכּ לּ א 
ורבּ י אחא  רבּ י ליּה  אמרוּ  ה וּ א . ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה  ה וּ א . הכי ודּ אי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַאבּ א ,
וידעי בּ א וֹ רייתא, דּ מ ׁש ּת דּ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יק יּ יא
ואזלוּ  קמ וּ  ה וּ א ,  בּ רי דק וּ דׁש א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָארחוֹ י 

מי לּ ין. ג ' א בּ א , דּ ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאבתריּה 

למח ומצוה  צרי ה רה במצות תרה  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹדברי

מות אחרי נ"ו.)פרשת  אחרי(דף  :ַ◌ֲ◌ֵ◌
יצחק  ר בּ י אהרן . בּ ני ׁש ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְמוֹ ת

ב )ּפ תח, בּ יראה (תהלים  יי' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב , בּ רעדה. ק )וגיל וּ  את (תהלים  עבד וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רנ לפניו  בּ אוּ  בּ שׂ מחה קראייי  הני נה. ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עבדוּ  ּת אנא, הכי  א לּ א  נדדי, אה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַקׁש יין
נ ׁש  בּ ר דּ בעי  ּפ וּ לחנא  דּ כל בּ יראה . יי' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאת 

 נ ר לפני אד יעמד א ,'וכ ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹעצבת
?נת מה אז  יכל , לא  והרי ְְֲֵַַַַָָָָֹעצבת,

י ראל. נסת ז מחה  : נה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָוי
תב  ר ה, הרי נה)ו מחה  י (ישעיה ְְְֲִִֵֵַָָָ

.'וג  תצא יראלבמחה  ועתידי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָ
ה מחה  מה לת  ז?לצאת  מי , ְִִֵֵַַַָָָ

מחה , ה' את עבד ולכ יראל . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָנסת
תב מ(טז אל(ויקרא אהר יבא זאת ְְֲֶֶַָָֹֹֹ

אחד. והל ,דְֶֶַַָֹֹה

ל . הלמת ז  רננה לפניו   אְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ה רננה  ב , למת מחה  וזהי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הרי  ה המחה  ל  והלמת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיתרה .
האד ל ה  וזה ונ דעת, ְְְִֶֶַַַָָָָיד עה
.האלהי ה א  ה' י  ע  ואז , נר ְְְֱִִִִֵָָֹלפני
 אחר  רי אחד , דבר א ְְִֶֶַַַָָָָָָֹוהל
זה ולקר רא י ד ה ה את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹליחד
עבדת  וזהי אחד, ה ל להית ְְֲִִֶֶַַָָֹזה
אחא רי   ל  אמר הא.  ר ד ְִַַָָָָָה
חלק א רי הא .  ואי אא, ְְְִֵֶַַַַַָָָורי
רה  לי יקיה ְְִִִִֶֶַַַַָל
קמ הא. ר דה רכי דעיְְְִֵַַָָָוי

.מילי לה  א א ר י אחרי זוהרוהלכ) ְְְֲִִִֵַַַָָָֹ
ח .)  ד ויקרא ח"ג 

יצחק  רי .אהר ני ני מת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹאחרי
ב)תח, תהלי)וגיל יראה ה' את  עבד ְְְְִִִֶַָָ

וכתב ק)רעדה . ה'(ש את עבד ְְְִִֶָָָ
קיס ה רננה . לפניו  א ְְְְְִִִַָָָָָֹמחה
,נינ  א א  זה. על זה יק ל ִִֶֶֶַַָָָָָה
עבדה ל   יראה ה ' את  ְְְֲִִֶֶָָָעבד
,נר לפני לעבד אד  ְֲִִֵֶֶֶַָָֹרצה



   

קמי ּה , יקוּ ם אנ ּפ ין בּ מאן  דּ מאריּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקּמ י 
אן עציב , בּ ר וּ ח ּת בירא , בּ ר וּ ח ו דּ אי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהא 

רננה . ה וּ א  אן שׂ מחה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִה וּ א 

העם מל  י תר מחים מאירת, פנים לה צא מיד צריכים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹה הנים

קּמ י דּ חטי  נ ׁש  בּ ר ההוּ א ּת נינן, ּת ּמ ן  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ואתי ּפ ּק וֹ דוֹ י , על ועבר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָמאריּה ,
בּ רוּ ח  גּ רמיּה , וּ לתּק נא קרבּ נא , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקרבא 
לא ׁש ּת כּ חא , בּ עי  עציבא  בּ ר וּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת בירא,

מכּ לּ א ׁש ּפ יר בּ כי האואי הא . שׂ מחה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אתּת ּק ן. בּ מאי אלּ א א ׁש ּת כח. לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְרננה 
אׁש לימוּ  אי נּ וּ ן  דּ הא  וליואי, כּ הני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ הנה וּ 
בּ כהנא  שׂ מחה  בּ גיני ּה . וּ רננה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
דּ ינא  מן  רחיקא דּ ה וּ א  בּ גין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתקיּ ים ,

ּת דירּת דיר , לא ׁש ּת כּ חא  בּ עי וכהנא  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עּמ א מ כּ ל יּת יר חדּ אן נהירין, .בּ אנּפ ין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ ליואי, רננה  גּ רים . דּ יליּה  כּ תרא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ הא
ׁש יר על  מׁש ּת כּ חי  לּ יואי  דּ הא ה וּ א , ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהכי

דּ אוּ קמ וּ ה . כּ מה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלעלמין ,

הכל ומתמתק לדין, רחמים לקרב  אלהים ה א ה ' י  עְְְֱֲִִִִֵַָֹ

 ויקרא ח:)פרשת וא לּ ין(דף  :ִ◌ֵ◌
אׁש ּת לים  וּ ביּה  עלי ּה , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַקיימין 

הוּ א. בּ רי לּ קוּ דׁש א  קאיםּפ וּ לחנא  כּ הנא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ רעוּ תא, בּ חדוותא  מילּ ין, וכ וּ ון ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעליּה 
וליואי יא וּ ת. כּ דקא  קדּ י ׁש א  ׁש מא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְליחדא

א הים .בּ ׁש יר ה וּ א  יי' כּ י  דּ עוּ  כּ תיב כּ דין  . ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
בּ דינא , רחמי  לקרבא  קרבּ ן  הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָדּ א 

כּ לּ א . ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתבּ סם

מאן קר בּ נא, א ׁש ּת כח דּ לא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לג בּ י ּה , ותב  מאריּה  קמי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ חטי
בּ בכיה , בּ עציבוּ , דּ נפׁש א , בּ מרירוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי
וּ רננה , שׂ מחה  אוֹ קים  היא ּת בירא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ ר וּ ח
הכי א לּ א  גּ בּ י ּה . אׁש ּת כח וּ  לא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהא 
וחדוותא  דּ מאריּה , דּ תוּ ׁש בּ חן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ קמוּ ה,
הוּ א  דּ א דּ אוֹ רייתא, וּ רננה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,

המחה ? איפה  עצבה, רח  ְְְֲִֵַַָָָֹברה,
הרננה ?איפה ְֵָָָֹ

לפני  ח טא אד תא ,נינ  ְִִֵֵֶֶָָָָָא א
להקריב בא מצותיו, על ועבר  נ ְְְְִִִַַַָָָר
ברה , רח עצמ את לת  ְְְְְֵֶַַַָָָקר

עצבה. רח  להצא  אצרי ה וא ְְְֲִִִֵַָָָ
מה ל יפה זה והרי כה, מחה  הרי . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

?מת ה  א א  .נמצאי אי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָרננה
לימימ ה הרי ,לו הני ת אְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָֹ
מתקמת  המחה . ביל רננה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמחה
,י ה מ רח ק תמיד  הא מ ,כהְִִִִֵֶַָָֹ

פני ו להצא מיד  צריכי הניה ְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹ
 הע מל יתר מחי הרי מאירת , , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ

זה , וכ , לו הרננה ר  ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה תר
ה יר , על  מיד   נמצאי  הלו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָהרי 

ארה. מְֲֵֶָ

נ למת  בה עליו , מדי ע  ְְְִִֵֶֶֶָָָוא
ל דרהא . ע מדהעבדה הה ֲֵֵַַָָָָֹ

ליחד ,ברצ מחה  ברי מכ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָעליו
יר והלו ראי, ד ה  ה .את  ְְְִִִֵֶַַַָָָ

זה .אלהי הא ה ' י  ע תב, ְֱִִֶָָֹאז
.מת והל , לדי רחמי לקרב  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹקר

לפני  ח טא  מי ,קר נמצא  א  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹעכו
,פה מריר ת ואי אליו, ו ב  נ ְְִִִֵֶֶַַַָָר
מקי אי ברה, רח  בכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָעצב,
נמצאי ה אי הרי רננה? ְְְֲִִִֵֵֵָָָָמחה
 נ ר ח ת ר ה,  א א  ?ְְְְִִֵֶֶֶָָָאצל
זהי  ה רה, ורננת הרה ְְְְִִִַַַָָו מחת
מ ולא , נינ והרי  רננה. ְְְֲִִִֵַָָָָֹמחה

  

 ֹמּת ו ולא  ּת נינן  והא  וּ רננה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
קמיּה  נׁש  בּ ר  יקוּ ם דּ לא  וכ וּ ', ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעצב וּ ת 
וּ מאי יכיל לא והא בּ עציב וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמאריּה 

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָּת קנ ּת י ּה .

ה ל ת מן  יצא ְְְִִֵַָָמחה 

 כּ נסת דּ א שׂ מחה , הכי , דּ מתני  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אוּ קמ וּ ה , הא  ו שׂ מחה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

נה )כּ דכתיב , תצא וּ (ישעיה בּ שׂ מחה כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
גּ לוּ תא,וגוֹ '. מן  לנפקא  ישׂ ראל וּ זמינין ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ מחה י שׂ ראל .בּ האי כּ נסת איהי וּ מאן  . ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ מה  בּ שׂ מחה , יי ' את  עבדוּ  דּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל 

טז)דּ כ ּת יב, אל (ויקרא אהרן יבא בּ זאת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶֹ◌
חד . וכ לּ א  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש ,

. דּ ילּה ׁש לימ וּ  דּ א בּ רננה, לפניו ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ לּ ב בּ ּפ ה,דּ שׂ מחה ודא וּ רננה  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שׂ מחה  דּ האי  וּ ׁש לימוּ  י ּת יר. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א
הוּ א  ודא  ידיעא. והא  אׁש ּת מ וֹ דעא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהא 
דּ עוּ  כּ דין  מאריּה . לקּמ י ּה  נ ׁש  דּ בר  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
מ לּ ה  בּ חד וכ לּ א  האהים. הוּ א יי' ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
ק דּ יׁש א  ׁש מא  ליחדא לבתר  דּ בעי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא ,
למהוי בּ דא דּ א וּ לק רא  יאוֹ ת, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ דקא
דק וּ ד ׁש א  ּפ וּ לחנא  ה וּ א  ודא  חד, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹכּ לּ א 
ורבּ י אחא  רבּ י ליּה  אמרוּ  ה וּ א . ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה  ה וּ א . הכי ודּ אי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַאבּ א ,
וידעי בּ א וֹ רייתא, דּ מ ׁש ּת דּ לי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יק יּ יא
ואזלוּ  קמ וּ  ה וּ א ,  בּ רי דק וּ דׁש א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָארחוֹ י 

מי לּ ין. ג ' א בּ א , דּ ר בּ י  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאבתריּה 

למח ומצוה  צרי ה רה במצות תרה  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹדברי

מות אחרי נ"ו.)פרשת  אחרי(דף  :ַ◌ֲ◌ֵ◌
יצחק  ר בּ י אהרן . בּ ני ׁש ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְמוֹ ת

ב )ּפ תח, בּ יראה (תהלים  יי' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב , בּ רעדה. ק )וגיל וּ  את (תהלים  עבד וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רנ לפניו  בּ אוּ  בּ שׂ מחה קראייי  הני נה. ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עבדוּ  ּת אנא, הכי  א לּ א  נדדי, אה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַקׁש יין
נ ׁש  בּ ר דּ בעי  ּפ וּ לחנא  דּ כל בּ יראה . יי' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאת 

 נ ר לפני אד יעמד א ,'וכ ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹעצבת
?נת מה אז  יכל , לא  והרי ְְֲֵַַַַָָָָֹעצבת,

י ראל. נסת ז מחה  : נה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָוי
תב  ר ה, הרי נה)ו מחה  י (ישעיה ְְְֲִִֵֵַָָָ

.'וג  תצא יראלבמחה  ועתידי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָ
ה מחה  מה לת  ז?לצאת  מי , ְִִֵֵַַַָָָ

מחה , ה' את עבד ולכ יראל . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָנסת
תב מ(טז אל(ויקרא אהר יבא זאת ְְֲֶֶַָָֹֹֹ

אחד. והל ,דְֶֶַַָֹֹה

ל . הלמת ז  רננה לפניו   אְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ה רננה  ב , למת מחה  וזהי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הרי  ה המחה  ל  והלמת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָיתרה .
האד ל ה  וזה ונ דעת, ְְְִֶֶַַַָָָָיד עה
.האלהי ה א  ה' י  ע  ואז , נר ְְְֱִִִִֵָָֹלפני
 אחר  רי אחד , דבר א ְְִֶֶַַַָָָָָָֹוהל
זה ולקר רא י ד ה ה את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹליחד
עבדת  וזהי אחד, ה ל להית ְְֲִִֶֶַַָָֹזה
אחא רי   ל  אמר הא.  ר ד ְִַַָָָָָה
חלק א רי הא .  ואי אא, ְְְִֵֶַַַַַָָָורי
רה  לי יקיה ְְִִִִֶֶַַַַָל
קמ הא. ר דה רכי דעיְְְִֵַַָָָוי

.מילי לה  א א ר י אחרי זוהרוהלכ) ְְְֲִִִֵַַַָָָֹ
ח .)  ד ויקרא ח"ג 

יצחק  רי .אהר ני ני מת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָֹאחרי
ב)תח, תהלי)וגיל יראה ה' את  עבד ְְְְִִִֶַָָ

וכתב ק)רעדה . ה'(ש את עבד ְְְִִֶָָָ
קיס ה רננה . לפניו  א ְְְְְִִִַָָָָָֹמחה
,נינ  א א  זה. על זה יק ל ִִֶֶֶַַָָָָָה
עבדה ל   יראה ה ' את  ְְְֲִִֶֶָָָעבד
,נר לפני לעבד אד  ְֲִִֵֶֶֶַָָֹרצה



   

בּ עי בּ קדמיתא  מאריּה , קמי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 
דּ חלא  וּ בגין מנּ יּה , לדחלא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה ,
דּ יעביד  לבתר יׁש ּת כּ ח  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מאריּה ,
כּ תיב , דּ א  ועל  אוֹ רייתא. ּפ ּק וּ די  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא 

י ) כּ י(דברים   מעּמ ׁש וֹ אל היא יי' ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָמה
ליראה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם

 נ ׁש לבּ ר  לי ּה  דּ אסיר בּ רעדה. ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
האי דּ ין. בּ עלמא י ּת יר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמחדּ י 
דּ אוֹ רייתא  בּ מלי אבל  דּ עלמא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ מלי 
לבתר, למח דּ י. בּ עי  דּ אוֹ רייתא , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בפקוּ די
ּפ ּק וּ די בּ חדוותא  דּ יעביד נׁש  בּ ר  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש ּת כּ ח 
בּ שׂ מחה . יי את עבדוּ  דּ כּת יב, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאוֹ רייתא.



.מ לפחד  יראה, צרי ְְִִִִִֶָָָָֹראנה 
 אחר  י צא   נאד ל ה חד מֲִִֵֶַַַַַָָ
ועל הרה, מצו ת את במחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָעה

תב, (י אל(דברי אלהי ה ' מה  ֱֵֵֶָָֹ
ליראה.  א י  ְְִִִִֵָָמע

למח לאד אסר  רעדה ְְְִִִֶַָָָָָָֹוגיל
אבל .להע דברי  וזה  הה.  ל ע ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָיתר
צרי הרה במצו ת תרה  ְְְְִִִֵַָָָדברי
ע ה אד יצא  אחר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹל מח .

תב הרה, מצות את עבדבמחה  ְְְְִִִֶֶַָָָ
מחה . ה ' ְְִֶָאת 
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל



   

בּ עי בּ קדמיתא  מאריּה , קמי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 
דּ חלא  וּ בגין מנּ יּה , לדחלא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה ,
דּ יעביד  לבתר יׁש ּת כּ ח  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מאריּה ,
כּ תיב , דּ א  ועל  אוֹ רייתא. ּפ ּק וּ די  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא 

י ) כּ י(דברים   מעּמ ׁש וֹ אל היא יי' ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָמה
ליראה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאם

 נ ׁש לבּ ר  לי ּה  דּ אסיר בּ רעדה. ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
האי דּ ין. בּ עלמא י ּת יר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמחדּ י 
דּ אוֹ רייתא  בּ מלי אבל  דּ עלמא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ מלי 
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ּפ ּק וּ די בּ חדוותא  דּ יעביד נׁש  בּ ר  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש ּת כּ ח 
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.מ לפחד  יראה, צרי ְְִִִִִֶָָָָֹראנה 
 אחר  י צא   נאד ל ה חד מֲִִֵֶַַַַַָָ
ועל הרה, מצו ת את במחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָעה

תב, (י אל(דברי אלהי ה ' מה  ֱֵֵֶָָֹ
ליראה.  א י  ְְִִִִֵָָמע

למח לאד אסר  רעדה ְְְִִִֶַָָָָָָֹוגיל
אבל .להע דברי  וזה  הה.  ל ע ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָיתר
צרי הרה במצו ת תרה  ְְְְִִִֵַָָָדברי
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תב הרה, מצות את עבדבמחה  ְְְְִִִֶֶַָָָ
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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וגו ', בּ ר נּ ה ציּ וֹ ן  וּ באוּ  יׁש וּ ב וּ ן יי' ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ פדוּ יי
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כּ תיב  וּ כדין  עממיא . בּ יני (ישעיהי שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
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ק וּ ד ׁש א  דּ עאל ׁש עתא בּ ההיא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ליליא ,
בּ גנּת א . צדּ יק יּ יא בּ הדי ה וּ א ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ לבּ א . בּ רעוּ תא דא , קרא ל וֹ מר  ִאיצטרי◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וּ בתר בּ י ּה . דּ עּת י ּה  קל"ט )וּ לכוונא (תהלים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נפלאים  נפלאתי נ וֹ רא וֹ ת  כּ י על ְאוֹ ד◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאד. יוֹ דעת  ונפׁש י ונהרמעשׂ י (ולבתר ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
וגו') מעדן דּ חסידייוצא  ׁש בחא  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיינ וּ 

וּ בתר ליליא . בּ פלגוּ ת  מתערי כּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַקדמאי
בּ אוֹ ריי ולעאן  ׁש בחייהוּ  תא .מסדרי  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הקודש: איבלשון  אמר, יסי ִִֵַַָָר י
גל . רחמי  ה' חדו ת. י   ְְְֲִֵֵֶַַַָה '

הרי   בחדוה)נפי ר י (אחת  אמר .די ְְֲִִִֵַַַָ
מחה. ל מחה ל  וחדוהיהדה, ְְְְְִִֶֶַָָָָֹ

לח הא   ר ד ה עתיד  צ ְִִֵֶַַַָָָל 
מה ל יתרה מחה  יראל תבאת , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

לה)  ה(ש ר צ  בא ב י ה' ְְְִִֵָָֻפדיי 
 בא אחת. הרי    בי ה' פדיי .'ְְְֲֵֵַַָֻוג
על  ל ע ו מחת .י הרי   רה  ְְְְֲִִִִֵַַַָָצ
יגי ו מחה  .ל הרי   ְְֲִִֵַָָָָֹֹרא
עמי אר ע ל נג ארע . הרי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָ
תב ואז ,יהע י יראל  רהתְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

יב) לה'(ש דה ההא    ְֲֶַַַַַואמר
.'וג מב  ְְְִִקרא

הקודש: נהרבלשון  .וג נהר אחד, הְֵֶֶַָָָָָ
 א .מ ה קה  וג  מעד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻצא 
 ולמדנ האמנה. ל  תה הד  ְְֱֶַַַָָָָָל 
עה ת א ילה תע רר  ְְְִִֵֶֶַַָָָָי
ע יחד  ה א  ר  ד ה ְִִֶַַַָָָכנס
זה סק למר  צרי ,  דיקי ִִִֶַַַַָָָה
 ואחר  ,  ע לכ ה ב רצְְְְִֵֵַַַַַָ
נפלאי נפלאתי נרא ת י על ד ְְְִִִִִֵַָָא

מאד. ידעת ונפי י ונהרמע  כ (ואחר ְְְֲִֶַַַַֹֹ
וגו') מעד החסידייצא בח וזה .ְֲִִֶֶַַ

ה ילה , חצת רר התע ני ְְְְֲִִִֶַַַָָהרא
ה הבח   רימס  ְְְִֶֶֶַַַַַָָואחר 

רה. סקי ְְִַָוע
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וגו') מעדן דּ חסידייוצא  ׁש בחא  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיינ וּ 

וּ בתר ליליא . בּ פלגוּ ת  מתערי כּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַקדמאי
בּ אוֹ ריי ולעאן  ׁש בחייהוּ  תא .מסדרי  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הקודש: איבלשון  אמר, יסי ִִֵַַָָר י
גל . רחמי  ה' חדו ת. י   ְְְֲִֵֵֶַַַָה '

הרי   בחדוה)נפי ר י (אחת  אמר .די ְְֲִִִֵַַַָ
מחה. ל מחה ל  וחדוהיהדה, ְְְְְִִֶֶַָָָָֹ

לח הא   ר ד ה עתיד  צ ְִִֵֶַַַָָָל 
מה ל יתרה מחה  יראל תבאת , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

לה)  ה(ש ר צ  בא ב י ה' ְְְִִֵָָֻפדיי 
 בא אחת. הרי    בי ה' פדיי .'ְְְֲֵֵַַָֻוג
על  ל ע ו מחת .י הרי   רה  ְְְְֲִִִִֵַַַָָצ
יגי ו מחה  .ל הרי   ְְֲִִֵַָָָָֹֹרא
עמי אר ע ל נג ארע . הרי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָ
תב ואז ,יהע י יראל  רהתְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

יב) לה'(ש דה ההא    ְֲֶַַַַַואמר
.'וג מב  ְְְִִקרא

הקודש: נהרבלשון  .וג נהר אחד, הְֵֶֶַָָָָָ
 א .מ ה קה  וג  מעד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻצא 
 ולמדנ האמנה. ל  תה הד  ְְֱֶַַַָָָָָל 
עה ת א ילה תע רר  ְְְִִֵֶֶַַָָָָי
ע יחד  ה א  ר  ד ה ְִִֶַַַָָָכנס
זה סק למר  צרי ,  דיקי ִִִֶַַַַָָָה
 ואחר  ,  ע לכ ה ב רצְְְְִֵֵַַַַַָ
נפלאי נפלאתי נרא ת י על ד ְְְִִִִִֵַָָא

מאד. ידעת ונפי י ונהרמע  כ (ואחר ְְְֲִֶַַַַֹֹ
וגו') מעד החסידייצא בח וזה .ְֲִִֶֶַַ

ה ילה , חצת רר התע ני ְְְְֲִִִֶַַַָָהרא
ה הבח   רימס  ְְְִֶֶֶַַַַַָָואחר 

רה. סקי ְְִַָוע



     

הצדיקים של תורה בחידושי הקב"ה שמחת

 בלק קצ "ג:)פרשת :(דף
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש עׁש וּ עא

ה וּ א דּ קימיןמאי צדּ יקיּ יא כּ ל אלּ א, . ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יוֹ מא  בּ כל  בּ גנּת א  מתל בּ ׁש ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיוּ קנייהוּ 
דּ זמין בּ ט לּ א  דּ אתסחאן כּ יון  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְויוֹ מא.
מתיּ יא , בּ י ּה  לאחייא ה וּ א   בּ רי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
מה  וׁש אלין מׁש יח לג בּ י  כּ וּ לה וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָעאלין

חבר יּ יא . אתער וּ  והא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ ׁש אלין,

 ּכּ וּ לּ ה ו וּ מ ׁש ּת דלין  מתכּ נּ ׁש ין ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ כ וּ לה וּ  עילאה ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דּ ע ּת א 
ממנן. כּ מה  ועלייה וּ  דּ ּת ּמ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְמתיבתי
בּ א וֹ רייתא . חדּ וּ ׁש ין  כּ מה ּת ּמ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחדׁש י
אליה וּ  אתי כּ ד וחמאן  כּ וּ לּ הוּ  נפקי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלבתר 

אבהן. עאליןלג בּ י  ואינהוּ  נפיק  איהוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ נין בּ כ ּמ ה  בּ הוּ  וח דּ וּ  אבהן קמי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקיימן

כּ וּ לּ  וח דּ אן דּ בּ סחרנייה וּ  .הוּ ק דּ יׁש ין ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

 בּ פלג וּ ת הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ דקא  מתקנן קיימי  כּ וּ לּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵליליא
כּ ל  דּ א ׁש ּת דלי  אׁש ּת דלוּ תא  וכל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיא וֹ ת .
ק וּ ד ׁש א  דּ אוֹ רייתא, בּ חד וּ ׁש י יוֹ מא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהה וּ א 
צדּ יק יּ יא  בּ אינ וּ ן  תיא וּ בתיּה  ה וּ א , ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

מילין בּ ּה  בּ הוּ דּ חדי ׁש וּ  ואׁש ּת עׁש ע ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
מילין .ו בּ אינוּ ן ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ה ' בנועם רואים והם עליהם מתגלה  הקב "ה 

בלק קצ "ג:)פרשת  לבתר(דף :ְ◌ָ◌ַ◌
ונ וּ קבּ א . דּ כר  מתּת קנן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ וּ לּ הוּ 
ואׁש ּת ע ׁש ע דּ ארח בּ תר ה וּ א  בּ רי ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוקוּ ד ׁש א 
דחכמתא רזין מילין אינוּ ן בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ הוּ 
חמאן ואינוּ ן  עלייה וּ  אתגּ לי ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ילה וֹ ן,

יי נוֹ עם  בּ חדוה בּ הה וּ א חדּ אן כּ לּ הוּ  כּ דין . ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ ילה וֹ ן. וּ נהוֹ רא  זיוא דּ מתּפ טי עד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַסגּ י ,
דּ חדוה  וּ נהוֹ רא  זיוא מ ׁש יכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מהה וּ א 

הקודש: הדבלשון  ל עע ֲֶַַַָמה
רמדי ע יקיה ל אא  ה א ? ְִִִֶֶַַָָָ

י כל   ימתל תיהדמְְְְִִִֵֶַַָָֻ
דה עתיד ל  חציר יו ,ֲִִֵֶֶַַַָָָָוי
 נכנסי ,מתי  להחית הא  רְְֲִִִֵַָָָֻ
והרי  ,אלי מה  אליו ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָל יח 

.החברי רר ְְֲִִֵַהתע

הקודש: מתסיבלשון  ְְִִַַַָאחר
כל עלינה  דעת  לימְְְְְִִֶַַַָָָֻ
, יממ ה  ועליה , ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻהייבת
רה. י ח ה   י מתחְְִִִִַַַָָָ
האל א איור  צאיי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֻאחר
מדי וע ,נכנסי  וה יצא  ה א  ְְְְִִִֵֵָָָלאבת,

האבת, בני לפני בכ ה ה מחי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
. מחי ביב יְְְִִִֵֶָָֻקד

הקודש: האבלשון ר ד ה ְְִֶַָָָכנס
נימת מדי ע  הילה, ְְְֲִִַַַָָָֻֻחצת
ל לה ההלת וכל ְְְְְִִֶַַַָָָָראי,
דה אות תרה, ח י  ה ת ְֲִֵַַַַָָא
ב  ח יקיצ ת א הא  רְְִִִֶַָָָ

,ברי תבא ה מעע ְְְֲִִֵֶַַָָָ
 בריה. ְִַָ

הקודש: זכרבלשון נימת    ְִַַָָָָָֻֻאחר
הריחנקבה , הא   ר  דה ואחר  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

סדת ברי ת א כל  ה ְְְְֲִִֶַַָָָָוהעע
 איר וה ,עליה מתה ,ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחכמת

ה ' נע  תאחדוה מחי   אז  , ְְְְִֵֶַָָָֹֻ
ת מא , ר וא  זיו ת ט  עד ְְִִֵֵֶַַַָָָר ה
יע ה חדוה ל וא ר  זיו  ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָהמ
רי  תוא הה, ל לע ותלדת ְְְִֵֶַָָָרת

  

דא . לעלמא ואי בּ ין ּפ ירין  עבדין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ ילה וֹ ן,
גדפוֹ י תחוֹ ת עאל ואי בּ א ּפ רי  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוההוּ א

. דּ איצטרי זמנא  עד  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינּת א ,

וצדּ יק צ דּ יק בּ כל (ואמר )מׁש תעע  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דבנין מל כּ א איה וּ  זכּ אה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואמרין ,

ועדבי ּה . לחוּ לקי ּה  את בּ רירוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין

לא אם לחי לני ד ק ימיני  ח ירלם  ח א אם ואומר: נ ע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ֖◌ ְְִַהשי "ת

מחתי רא על ירלים את אעלה  לא אם ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאזרכי

בלק קצ "ג:)פרשת קלא (דף  :ָ◌ָ◌
דּ רקיעא  מאמצעי ּת א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאתער 

ואמר, תקיף בּ קל קל"ז)וקרא זכוֹ ר(תהלים  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הא וֹ מרים  ירוּ ׁש לים  י וֹ ם את  אד וֹ ם  לבני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיי
ערטירוּ  כּ דין  בּ ּה . היסוֹ ד  עד ער וּ  ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲער וּ 
צדּ יק יּ יא  וּ מכּ ל דּ יליּה  וקרקוּ רא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה 
ות ׁש עין מאה  בּ תלת  אׁש ּת מע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְדּ ּת ּמ ן
ו ׁש עׁש וּ עא  חדוה אית דּ לא בּ גין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרקיעין.
דּ קיימי בּ ׁש עתא  אלּ א ה וּ א , בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלקוּ דׁש א

בהדי )בּ ה וּ  וּ בגין(דקאים  דּ ּת ּמ ן. צדּ יקיּ יא  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואמר, אוֹ מי קל"ז)דא  אׁש כּ ח(תהלים  אם ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לּ חכּ י לׁש וֹ ני תדבּ ק ימיני תׁש כּ ח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים 
את  אעלה  א  אם אז כּ רכי  א ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִאם 
אתר בּ כל שׂ מחתי. ראׁש  על  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים 
דא  קלא  ה וּ א , בּ רי לקוּ דׁש א חדוה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אית 

וקארי. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָנפיק

ר לאלף  צה  בר רית לע לם ְְְִִֶֶַָָָָָזכר

רקיעין וּ בט ׁש  וסליק  מ ּת ּמ ן נפיק ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חילי דּ כל עד ׁש איגין, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְו ׁש איג

בּ ערטוּ רא  כּ וּ לּ ה וּ  נ ׁש בא ׁש מיא כּ דין . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אילנא  דּ הה וּ א בּ טרפין וּ בט ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר וּ חא 
דא  בּ ט ׁש ין  דּ יליּה  ענּפ ין  וכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַרברבא 
וקרי דּ אילנא  נוֹ פא מ גּ וֹ  אתער וקלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ דא .

ק "ה )ואמר . בּ רית וֹ (תהלים  לעוֹ לם זכר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 זמ עד  ה כינה נפי חת  נכנס ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָותלדה
.ריִֶָ

הקודש: ציק בלשון  כל מע ע  ְְְֲִִֵַַַָָוכ
ה ל(ואמר )וציק, ארי : מרי וא ְְְְִִֵֶֶַַַ

!רלוג לחלק נברר לה  ניְְְְְִִֶֶַָָָ

הקודש: מאמצעבלשון מתע רר ְְִֵֵֶַקל
ה' זכר וא מר : חזק בקל וק רא  ְְְְִֵֵַָָָָֹהרקיע
ער האמרי ל יר י את אד ְְְֱִִֵֵָָָֹלבני
ה מחה רע ואז  . היסד עד ְְְִַַַַַָָָָער
  יקי ה מ ל   והרק ר ְְִִִִֶֶֶַַַָָ
, רקיעי עיות מא ת ל מעי ְְְְְִִִִִִִֵָֹנ
ר  דל ועע חדוה  אי ְְֲִֵֶֶַַַָָָמ

ה מדיע עה א א  (שעומדה א  ְְִֶֶֶָָָָ
(ע זה יחד  מ , יקיעה נ ְִִִִֶֶַַַָ

ימיני ח ל יר חא א ְְְְְִִִִֵֶַַָָָואמר:
לא א אזרכי לא א לחי ל ני ְְְְְִִִִִִִֵֶַֹֹדק
מחתי ראש על  ירושלי את .אעלה ְִִָ

לדרהא , חדוה   מק ְְֵֶֶַָָָָָכל 
וקרא. יצא  זה  ְֵֵֶקל

הקודש: מ הבלשון ועלה  מ יצא  ְִֵֶֶַָָאז
חילת ל עד אג ת , ואג ְְְִִֵֵֶַָָרקיעי

ה מחה רע  מיבת הנ ואז , ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
דל , איל ת א ל בעלי מה  ִִֶֶַַָָָָר ח 
וקל זה , זה  ימ  הענפי ְְֲִִֶֶֶַָָָָוכל
ואמר: וקרא ,האיל   נ מ ְְְִִִֵֵֵָָמתע רר
ר  לאל צה בר  רית ל לע ְְְִִֶֶַָָָָָזכר



     

הצדיקים של תורה בחידושי הקב"ה שמחת

 בלק קצ "ג:)פרשת :(דף
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש עׁש וּ עא

ה וּ א דּ קימיןמאי צדּ יקיּ יא כּ ל אלּ א, . ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יוֹ מא  בּ כל  בּ גנּת א  מתל בּ ׁש ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיוּ קנייהוּ 
דּ זמין בּ ט לּ א  דּ אתסחאן כּ יון  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְויוֹ מא.
מתיּ יא , בּ י ּה  לאחייא ה וּ א   בּ רי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
מה  וׁש אלין מׁש יח לג בּ י  כּ וּ לה וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָעאלין

חבר יּ יא . אתער וּ  והא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ ׁש אלין,

 ּכּ וּ לּ ה ו וּ מ ׁש ּת דלין  מתכּ נּ ׁש ין ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ כ וּ לה וּ  עילאה ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דּ ע ּת א 
ממנן. כּ מה  ועלייה וּ  דּ ּת ּמ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְמתיבתי
בּ א וֹ רייתא . חדּ וּ ׁש ין  כּ מה ּת ּמ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחדׁש י
אליה וּ  אתי כּ ד וחמאן  כּ וּ לּ הוּ  נפקי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלבתר 

אבהן. עאליןלג בּ י  ואינהוּ  נפיק  איהוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ נין בּ כ ּמ ה  בּ הוּ  וח דּ וּ  אבהן קמי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקיימן

כּ וּ לּ  וח דּ אן דּ בּ סחרנייה וּ  .הוּ ק דּ יׁש ין ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

 בּ פלג וּ ת הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א עייל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ דקא  מתקנן קיימי  כּ וּ לּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵליליא
כּ ל  דּ א ׁש ּת דלי  אׁש ּת דלוּ תא  וכל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיא וֹ ת .
ק וּ ד ׁש א  דּ אוֹ רייתא, בּ חד וּ ׁש י יוֹ מא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהה וּ א 
צדּ יק יּ יא  בּ אינ וּ ן  תיא וּ בתיּה  ה וּ א , ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

מילין בּ ּה  בּ הוּ דּ חדי ׁש וּ  ואׁש ּת עׁש ע ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
מילין .ו בּ אינוּ ן ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ה ' בנועם רואים והם עליהם מתגלה  הקב "ה 

בלק קצ "ג:)פרשת  לבתר(דף :ְ◌ָ◌ַ◌
ונ וּ קבּ א . דּ כר  מתּת קנן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ וּ לּ הוּ 
ואׁש ּת ע ׁש ע דּ ארח בּ תר ה וּ א  בּ רי ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוקוּ ד ׁש א 
דחכמתא רזין מילין אינוּ ן בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ הוּ 
חמאן ואינוּ ן  עלייה וּ  אתגּ לי ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ילה וֹ ן,

יי נוֹ עם  בּ חדוה בּ הה וּ א חדּ אן כּ לּ הוּ  כּ דין . ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ ילה וֹ ן. וּ נהוֹ רא  זיוא דּ מתּפ טי עד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַסגּ י ,
דּ חדוה  וּ נהוֹ רא  זיוא מ ׁש יכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מהה וּ א 

הקודש: הדבלשון  ל עע ֲֶַַַָמה
רמדי ע יקיה ל אא  ה א ? ְִִִֶֶַַָָָ

י כל   ימתל תיהדמְְְְִִִֵֶַַָָֻ
דה עתיד ל  חציר יו ,ֲִִֵֶֶַַַָָָָוי
 נכנסי ,מתי  להחית הא  רְְֲִִִֵַָָָֻ
והרי  ,אלי מה  אליו ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָל יח 

.החברי רר ְְֲִִֵַהתע

הקודש: מתסיבלשון  ְְִִַַַָאחר
כל עלינה  דעת  לימְְְְְִִֶַַַָָָֻ
, יממ ה  ועליה , ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻהייבת
רה. י ח ה   י מתחְְִִִִַַַָָָ
האל א איור  צאיי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֻאחר
מדי וע ,נכנסי  וה יצא  ה א  ְְְְִִִֵֵָָָלאבת,

האבת, בני לפני בכ ה ה מחי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
. מחי ביב יְְְִִִֵֶָָֻקד

הקודש: האבלשון ר ד ה ְְִֶַָָָכנס
נימת מדי ע  הילה, ְְְֲִִַַַָָָֻֻחצת
ל לה ההלת וכל ְְְְְִִֶַַַָָָָראי,
דה אות תרה, ח י  ה ת ְֲִֵַַַַָָא
ב  ח יקיצ ת א הא  רְְִִִֶַָָָ

,ברי תבא ה מעע ְְְֲִִֵֶַַָָָ
 בריה. ְִַָ

הקודש: זכרבלשון נימת    ְִַַָָָָָֻֻאחר
הריחנקבה , הא   ר  דה ואחר  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

סדת ברי ת א כל  ה ְְְְֲִִֶַַָָָָוהעע
 איר וה ,עליה מתה ,ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחכמת

ה ' נע  תאחדוה מחי   אז  , ְְְְִֵֶַָָָֹֻ
ת מא , ר וא  זיו ת ט  עד ְְִִֵֵֶַַַָָָר ה
יע ה חדוה ל וא ר  זיו  ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָהמ
רי  תוא הה, ל לע ותלדת ְְְִֵֶַָָָרת

  

דא . לעלמא ואי בּ ין ּפ ירין  עבדין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ ילה וֹ ן,
גדפוֹ י תחוֹ ת עאל ואי בּ א ּפ רי  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוההוּ א

. דּ איצטרי זמנא  עד  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינּת א ,

וצדּ יק צ דּ יק בּ כל (ואמר )מׁש תעע  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דבנין מל כּ א איה וּ  זכּ אה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואמרין ,

ועדבי ּה . לחוּ לקי ּה  את בּ רירוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין

לא אם לחי לני ד ק ימיני  ח ירלם  ח א אם ואומר: נ ע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ֖◌ ְְִַהשי "ת

מחתי רא על ירלים את אעלה  לא אם ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאזרכי

בלק קצ "ג:)פרשת קלא (דף  :ָ◌ָ◌
דּ רקיעא  מאמצעי ּת א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאתער 

ואמר, תקיף בּ קל קל"ז)וקרא זכוֹ ר(תהלים  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הא וֹ מרים  ירוּ ׁש לים  י וֹ ם את  אד וֹ ם  לבני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיי
ערטירוּ  כּ דין  בּ ּה . היסוֹ ד  עד ער וּ  ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲער וּ 
צדּ יק יּ יא  וּ מכּ ל דּ יליּה  וקרקוּ רא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה 
ות ׁש עין מאה  בּ תלת  אׁש ּת מע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְדּ ּת ּמ ן
ו ׁש עׁש וּ עא  חדוה אית דּ לא בּ גין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרקיעין.
דּ קיימי בּ ׁש עתא  אלּ א ה וּ א , בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלקוּ דׁש א

בהדי )בּ ה וּ  וּ בגין(דקאים  דּ ּת ּמ ן. צדּ יקיּ יא  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואמר, אוֹ מי קל"ז)דא  אׁש כּ ח(תהלים  אם ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לּ חכּ י לׁש וֹ ני תדבּ ק ימיני תׁש כּ ח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים 
את  אעלה  א  אם אז כּ רכי  א ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִאם 
אתר בּ כל שׂ מחתי. ראׁש  על  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים 
דא  קלא  ה וּ א , בּ רי לקוּ דׁש א חדוה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אית 

וקארי. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָנפיק

ר לאלף  צה  בר רית לע לם ְְְִִֶֶַָָָָָזכר

רקיעין וּ בט ׁש  וסליק  מ ּת ּמ ן נפיק ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חילי דּ כל עד ׁש איגין, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְו ׁש איג

בּ ערטוּ רא  כּ וּ לּ ה וּ  נ ׁש בא ׁש מיא כּ דין . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אילנא  דּ הה וּ א בּ טרפין וּ בט ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָר וּ חא 
דא  בּ ט ׁש ין  דּ יליּה  ענּפ ין  וכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַרברבא 
וקרי דּ אילנא  נוֹ פא מ גּ וֹ  אתער וקלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ דא .

ק "ה )ואמר . בּ רית וֹ (תהלים  לעוֹ לם זכר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 זמ עד  ה כינה נפי חת  נכנס ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָותלדה
.ריִֶָ

הקודש: ציק בלשון  כל מע ע  ְְְֲִִֵַַַָָוכ
ה ל(ואמר )וציק, ארי : מרי וא ְְְְִִֵֶֶַַַ

!רלוג לחלק נברר לה  ניְְְְְִִֶֶַָָָ

הקודש: מאמצעבלשון מתע רר ְְִֵֵֶַקל
ה' זכר וא מר : חזק בקל וק רא  ְְְְִֵֵַָָָָֹהרקיע
ער האמרי ל יר י את אד ְְְֱִִֵֵָָָֹלבני
ה מחה רע ואז  . היסד עד ְְְִַַַַַָָָָער
  יקי ה מ ל   והרק ר ְְִִִִֶֶֶַַַָָ
, רקיעי עיות מא ת ל מעי ְְְְְִִִִִִִֵָֹנ
ר  דל ועע חדוה  אי ְְֲִֵֶֶַַַָָָמ

ה מדיע עה א א  (שעומדה א  ְְִֶֶֶָָָָ
(ע זה יחד  מ , יקיעה נ ְִִִִֶֶַַַָ

ימיני ח ל יר חא א ְְְְְִִִִֵֶַַָָָואמר:
לא א אזרכי לא א לחי ל ני ְְְְְִִִִִִִֵֶַֹֹדק
מחתי ראש על  ירושלי את .אעלה ְִִָ

לדרהא , חדוה   מק ְְֵֶֶַָָָָָכל 
וקרא. יצא  זה  ְֵֵֶקל

הקודש: מ הבלשון ועלה  מ יצא  ְִֵֶֶַָָאז
חילת ל עד אג ת , ואג ְְְִִֵֵֶַָָרקיעי

ה מחה רע  מיבת הנ ואז , ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
דל , איל ת א ל בעלי מה  ִִֶֶַַָָָָר ח 
וקל זה , זה  ימ  הענפי ְְֲִִֶֶֶַָָָָוכל
ואמר: וקרא ,האיל   נ מ ְְְִִִֵֵֵָָמתע רר
ר  לאל צה בר  רית ל לע ְְְִִֶֶַָָָָָזכר



     

דוֹ ר  לאלף צוּ ה ט "ז)דּ בר  א הימים  (דברי ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ליצחק . וּ ׁש ב וּ עּת וֹ  אברהם את  כּ רת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
סבא  אברהם ׁש מע אתער  דא דּ קלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון

למל כּ א (כדין)ואתער רעוא  איהוּ  כּ ד ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ הדי ּה . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִואתנחם

העולם על מעוררת והרפואה  והשמחה  הרצון כל דרומית רוח

בלק קצ "ג:)פרשת בּ ההיא (דף :ְ◌ַ◌ִ◌
חדא  ר וּ חא  אתערת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא

ואסוותאמסטרא  וחדוה  רעוּ  וכל  דדר וֹ ם ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עלמא. על צפרא אתער סליק וּ כדין  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אסירי לכל  ונייחא  א ׁש ּת כּ ח ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורעוא
ע ּמ א  זכּ אה מרעייה וּ . בּ בי דּ אינוּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א
סתימין טמירין מרזין למנדּ ע  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדיכלין

קדּ יׁש א .א דּ מלכּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ה תים חת עת הף  ְְְִִִֵֵַַַַמחת

 שרה חיי קל:)פרשת אמר(דף :ָ◌ַ◌
מׁש מע  מהכא י צּ חק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א  זה בּ ׁש ליחוּ ת הוֹ ל וא ּת ה  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ איל
גּ וּ ף  תּק ח ׁש א  כּ לוֹ מר לבני, אה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִתּק ח 

בּ גוּ ף (ד"אלבנייני )לבני אחר  בּ ג וּ ף לי כּ נס  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
בּ ההוּ א  אלּ א ל וֹ , ראוּ י ׁש אינוֹ  בּ ג וּ ף ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָזר
ׁש יּ צּ אתי מּמ ׁש  בּ הה וּ א  ׁש לּ י, ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
ארצּ י אל אם כּ י דכתיב הוּ א הדא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

.ּת ל מ וֹ לדּת י  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואל

לבני א ה ולקחּת  מה וּ  יוֹ סי  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א וֹ ת וֹ  יצּ חק ר בּ י אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליצּ חק .
וא  העוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  עּמ י  ׁש נּ צּ טער  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף 
קוֹ נ וֹ , יראת מּפ ני בּ וֹ  וכ ּס וּ ף הנאה לוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָהיה
בּ האי ע ּמ וֹ  לי צּ חק ּת ּק ח מּמ ׁש  הגּ וּ ף  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ שׂ מחת  עּמ וֹ  ליצּ חק  הצּ דּ יקים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
דּ עכׁש יו ע ּמ וֹ  ליצּ חק ה וּ א ,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
דכתיב , ה וּ א  הדא בּ עוֹ לם  שׂ חוֹ ק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵעת

קכו) וגו '.(תהלים  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאז 

ליצחק. עתב אברה את רת ְְְְֲִֶֶַַָָָָָא ר
אברה מע  מתערר , זה ל  יוְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

מתע רר , רצ (אז)סבא  ה א  א ר  ְֲִֵֶַָָָ
. א מתנח ,לְִִֵֶֶַַל

הקודש: רחבלשון  מתע ררת עה  תאְְִֶֶַָָָ
רפאה וחדוה   רצ וכל , ר מד ְְְְִֶַַַָָָָָאחת
הקר , עלה ואז .ל הע על  ררי ְְְִִֶֶַַָָָֹמתע
ל ה אסירי לכל מנחה  רצ ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָונמצא
ליכ הע ארי .לי ח בית הְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ל  ריס וה מיריה מהדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָלדעת

.ד ה  לֶֶַַָה

הקודש: מא בלשון  יצחק , רי  ְִִִַַָָָאמר
ליח ת  ל ה וא ה האיל ְְְִִִֵֶַַָָממע ,
א ל מר  לבני. א ה תח  לא , ְְִִִִֶַַָֹֹז
אחר ,  ג להנס [לבניני] לבני   ְְְִִִִֵֵַַָתח 
אא ,ל רא י  אינ ג זר ,   גְְֵֶֶָָָ
מ ההא י, הא מ ְְִֶֶַַַַָָההא
אל א י תב  זה .מ ִִִִֶֶֶֶֶָָָצאתי

. ל מלדי ואל ְְְִִֵֵֶַַארצי 

הקודש: ולקח בלשון   מה י סי, רי ְְִֵַַַַָָָאמר 
ת א יצחק, רי אמר ליצחק? לבני  ְְְְִִִִִִַַָָָָא ה
ולא ל הע ת א ע י צטער    ְְְִִִֵֶַַָָֹה
,נק יראת מני  וכ הנאה ל ְְְֲִִִֵַָָָָהיה
 ע לצחק ח  מ   ה ת ְִִִַַַַָא
 ע לצחק ,ה  יקי ה ְְְִִִִִַַַַַמחת
 ע לצחק ה א ,  ר  ד ה ְְְִִִַַַָָמחת
תב זה .לע חק עת ְְֵֶֶֶַָָָָעכו 

קכו) תהלי).'וג ינ ח ק ילא  ְְִִֵָָאז

  

לבא העתיד  ְִִֶַָָמחת

 הוּ א  ּׁש כ חזי, ּת א  יהוּ דה  רבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ז)דּ כתיב, השירים  אסוּ ר(שיר  מל ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וּ מה  יּ פית מה  בּ תריּה  וּ כתיב  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רהטים .
עתיד  זמן בּ אוֹ תוֹ  יה וּ דה רבּ י ואמר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָנּ עמּת .
ע וֹ למוֹ  לשׂ ּמ ח  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר בּ בר יּ וֹ תיו קד)ולשׂ מוֹ ח (תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ַ◌
שׂ ח וֹ ק  יהיה  ואזי בּ מע שׂ יו. יי ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח

דּ כתיב , עכ ׁש יו, אין מה  (תהלים בּ עוֹ לם  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הוּ א קכו) הדא  וגו'. ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאז 

לי עשׂ ה  צּ חוֹ ק שׂ רה  ו ּת אמר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדכתיב
לוֹ מר אדם בּ ני  עתידים ׁש אזי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱאלהים.

שׂ חוֹ ק. עת ׁש ה וּ א  אמרׁש ירה א בּ א  ר בּ י ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ שׂ מח  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַה יּ וֹ ם 
מ יּ וֹ ם כּ מוֹ ת ּה  שׂ מחה היתה א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ תיו

העוֹ לם ה נּ ׁש ארים ׁש נּ ברא  והצּ דּ יקים  , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ כתיב , לעפרם ע וֹ ד  יׁש וּ ב וּ  לא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ד) והנּ וֹ תר(ישעיה בּ צּ יּ וֹ ן  הנּ ׁש אר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָוהיה 
בּ צּ יּ וֹ ן הנּ וֹ תר  ל וֹ . יאמר קדוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ יר וּ ׁש לם 

דּ ייקא .וּ ביר וּ ׁש לם ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לבא לעתיד  מחה  ה מה  לויתן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָסעדת

תולדות קמ:)פרשת  אמר(דף : ָ◌ַ◌
עתיד  רב, אמר  יה וּ דה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרב 
עם  זמן בּ אוֹ תוֹ  לשׂ מ וֹ ח  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וה כּ ל  עּמ הם ׁש כינת וֹ  לה ׁש ר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים ,
דכתיב , ה וּ א  הדא  שׂ מחה , בּ א וֹ ת ּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ מחוּ 

קד) רבּ י(תהלים  אמר  בּ מעשׂ יו. ה ' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִישׂ מח 
זמן, בּ אוֹ תוֹ  הצּ דּ יקים עתידים ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְיה וּ דה,

מתים . וּ להחיוֹ ת  עוֹ למ וֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלברא 

 והתנן יוֹ סי, רבּ י א )ליּה  אין(קהלת ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ליּה  אמר ה מ ׁש . ּת חת חד ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 
ׁש הרׁש עים  בּ עוֹ ד ׁש מע, ּת א  יה וּ דה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִר בּ י
בּ קיּ וּ ם , אינוֹ  הע וֹ לם כּ ל  ויר בּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
העוֹ לם  אזי בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הצּ דּ יקים
מתים  להחי וֹ ת ועתידים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ים .

הקודש: ראהבלשון  א יה דה, ר י ְְִֵַַָָֹאמר 
תב הא, (ש)ראס מל ֶֶֶֶָָָ

מה פית מה אחריו  וכתב  ,רהטיְְֲִִַַַָָָָָ
עתיד זמ ת א יהדה, רי ואמר .עמְְְְְְִִַַַַָָָָ
ולמח למ ע לח הא ר ד ְְְִֵַַַַָָָֹה

אמר קד )ברתיו , ה'(תהלי ימח  ְְֱִִִֶֶַַָ
מה לע ח ק יהיה ואזי  ְְְֲֲִֶַַַַָָָמעיו.

תב עכו ,  אי(קכו לא(שי אז ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
רה ואמר תב  זה .'וג  ינ ְְִֶֶֶַָָָֹח ק
ני  עתידי אזי ,אלהי לי עה ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָֹֹצחק
ר י  ח ק. עת הא ירה , למר  ְִִֵֶַַָָָאד

אמר , רא א  ד ה מח ה ְִֶַַַַַָָָָ
 תמ מחה  היתה לא  ר תיו, ע ְְְְִִִָָָָָֹה א

 להע ברא מיקיוה , ְְִִִִֶַַָָָ
ע ד בי לא לי יר ארי ְִִִִַַָָָֹה

תב ,ד )לעפר האר(ישעיה והיה  ְְֲִֶַַָָָָָָ
.ל יאמר קד לייר וה תר צְְִִִֵֶַַָָָָ

וקא . ליביר צ פרשתה תר (זוהר ְְִִִַַַָָָ
קיח:) ד) .וירא

הקודש: רב ,בלשון אמר יהדה רב ְַַַַָָָאמר
ת א למח  ה א   ר דה ְְִִַַָָָֹעתיד
כינת לה ר ת יקיה ע  ְְְְִִִִַַַַָזמ
זה מחה , תא מחי והל , ה ְְְְְִִִֶֶַָָָֹע

קד )תב  אמר(ש מע יו . ה ' י מח  ְְֲִֶַַַָָָ
 זמ תא יקי ה עתידי יה דה, ְְְֲִִִִִַַַַָר י

.מתי להחית עלמת ְְֲִִֵַָֹלברא 

הקודש: והרי בלשון יסי , רי ל ֲִֵֵַַַָאמר 
נינ(א חת (קהלת  חד ל אי ִֵַַָָָָ

מע , א  יהדה, רי  ל אמר  ?מ ְְִֶַַַַָָָֹה
ל הע ל  ,ויר לע  עיהר ְְְְִִֶָָָָָָָע ד
אזי  ,ל ע יקיהכ , ק ְְֲִִִֵֶַַַָָאינ
מתי להחית ועתידי .מתק לְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהע



     

דוֹ ר  לאלף צוּ ה ט "ז)דּ בר  א הימים  (דברי ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ליצחק . וּ ׁש ב וּ עּת וֹ  אברהם את  כּ רת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
סבא  אברהם ׁש מע אתער  דא דּ קלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון

למל כּ א (כדין)ואתער רעוא  איהוּ  כּ ד ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ הדי ּה . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִואתנחם

העולם על מעוררת והרפואה  והשמחה  הרצון כל דרומית רוח

בלק קצ "ג:)פרשת בּ ההיא (דף :ְ◌ַ◌ִ◌
חדא  ר וּ חא  אתערת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא

ואסוותאמסטרא  וחדוה  רעוּ  וכל  דדר וֹ ם ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עלמא. על צפרא אתער סליק וּ כדין  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אסירי לכל  ונייחא  א ׁש ּת כּ ח ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורעוא
ע ּמ א  זכּ אה מרעייה וּ . בּ בי דּ אינוּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א
סתימין טמירין מרזין למנדּ ע  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדיכלין

קדּ יׁש א .א דּ מלכּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ה תים חת עת הף  ְְְִִִֵֵַַַַמחת

 שרה חיי קל:)פרשת אמר(דף :ָ◌ַ◌
מׁש מע  מהכא י צּ חק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א  זה בּ ׁש ליחוּ ת הוֹ ל וא ּת ה  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ איל
גּ וּ ף  תּק ח ׁש א  כּ לוֹ מר לבני, אה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִתּק ח 

בּ גוּ ף (ד"אלבנייני )לבני אחר  בּ ג וּ ף לי כּ נס  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
בּ ההוּ א  אלּ א ל וֹ , ראוּ י ׁש אינוֹ  בּ ג וּ ף ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָזר
ׁש יּ צּ אתי מּמ ׁש  בּ הה וּ א  ׁש לּ י, ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
ארצּ י אל אם כּ י דכתיב הוּ א הדא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

.ּת ל מ וֹ לדּת י  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואל

לבני א ה ולקחּת  מה וּ  יוֹ סי  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א וֹ ת וֹ  יצּ חק ר בּ י אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליצּ חק .
וא  העוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  עּמ י  ׁש נּ צּ טער  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף 
קוֹ נ וֹ , יראת מּפ ני בּ וֹ  וכ ּס וּ ף הנאה לוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָהיה
בּ האי ע ּמ וֹ  לי צּ חק ּת ּק ח מּמ ׁש  הגּ וּ ף  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ שׂ מחת  עּמ וֹ  ליצּ חק  הצּ דּ יקים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
דּ עכׁש יו ע ּמ וֹ  ליצּ חק ה וּ א ,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
דכתיב , ה וּ א  הדא בּ עוֹ לם  שׂ חוֹ ק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵעת

קכו) וגו '.(תהלים  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאז 

ליצחק. עתב אברה את רת ְְְְֲִֶֶַַָָָָָא ר
אברה מע  מתערר , זה ל  יוְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

מתע רר , רצ (אז)סבא  ה א  א ר  ְֲִֵֶַָָָ
. א מתנח ,לְִִֵֶֶַַל

הקודש: רחבלשון  מתע ררת עה  תאְְִֶֶַָָָ
רפאה וחדוה   רצ וכל , ר מד ְְְְִֶַַַָָָָָאחת
הקר , עלה ואז .ל הע על  ררי ְְְִִֶֶַַָָָֹמתע
ל ה אסירי לכל מנחה  רצ ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָונמצא
ליכ הע ארי .לי ח בית הְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ל  ריס וה מיריה מהדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָלדעת

.ד ה  לֶֶַַָה

הקודש: מא בלשון  יצחק , רי  ְִִִַַָָָאמר
ליח ת  ל ה וא ה האיל ְְְִִִֵֶַַָָממע ,
א ל מר  לבני. א ה תח  לא , ְְִִִִֶַַָֹֹז
אחר ,  ג להנס [לבניני] לבני   ְְְִִִִֵֵַַָתח 
אא ,ל רא י  אינ ג זר ,   גְְֵֶֶָָָ
מ ההא י, הא מ ְְִֶֶַַַַָָההא
אל א י תב  זה .מ ִִִִֶֶֶֶֶָָָצאתי

. ל מלדי ואל ְְְִִֵֵֶַַארצי 

הקודש: ולקח בלשון   מה י סי, רי ְְִֵַַַַָָָאמר 
ת א יצחק, רי אמר ליצחק? לבני  ְְְְִִִִִִַַָָָָא ה
ולא ל הע ת א ע י צטער    ְְְִִִֵֶַַָָֹה
,נק יראת מני  וכ הנאה ל ְְְֲִִִֵַָָָָהיה
 ע לצחק ח  מ   ה ת ְִִִַַַַָא
 ע לצחק ,ה  יקי ה ְְְִִִִִַַַַַמחת
 ע לצחק ה א ,  ר  ד ה ְְְִִִַַַָָמחת
תב זה .לע חק עת ְְֵֶֶֶַָָָָעכו 

קכו) תהלי).'וג ינ ח ק ילא  ְְִִֵָָאז

  

לבא העתיד  ְִִֶַָָמחת

 הוּ א  ּׁש כ חזי, ּת א  יהוּ דה  רבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ז)דּ כתיב, השירים  אסוּ ר(שיר  מל ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וּ מה  יּ פית מה  בּ תריּה  וּ כתיב  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רהטים .
עתיד  זמן בּ אוֹ תוֹ  יה וּ דה רבּ י ואמר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָנּ עמּת .
ע וֹ למוֹ  לשׂ ּמ ח  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר בּ בר יּ וֹ תיו קד)ולשׂ מוֹ ח (תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ַ◌
שׂ ח וֹ ק  יהיה  ואזי בּ מע שׂ יו. יי ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח

דּ כתיב , עכ ׁש יו, אין מה  (תהלים בּ עוֹ לם  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הוּ א קכו) הדא  וגו'. ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאז 

לי עשׂ ה  צּ חוֹ ק שׂ רה  ו ּת אמר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדכתיב
לוֹ מר אדם בּ ני  עתידים ׁש אזי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱאלהים.

שׂ חוֹ ק. עת ׁש ה וּ א  אמרׁש ירה א בּ א  ר בּ י ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ שׂ מח  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַה יּ וֹ ם 
מ יּ וֹ ם כּ מוֹ ת ּה  שׂ מחה היתה א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ תיו

העוֹ לם ה נּ ׁש ארים ׁש נּ ברא  והצּ דּ יקים  , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ כתיב , לעפרם ע וֹ ד  יׁש וּ ב וּ  לא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ד) והנּ וֹ תר(ישעיה בּ צּ יּ וֹ ן  הנּ ׁש אר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָוהיה 
בּ צּ יּ וֹ ן הנּ וֹ תר  ל וֹ . יאמר קדוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ יר וּ ׁש לם 

דּ ייקא .וּ ביר וּ ׁש לם ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לבא לעתיד  מחה  ה מה  לויתן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָסעדת

תולדות קמ:)פרשת  אמר(דף : ָ◌ַ◌
עתיד  רב, אמר  יה וּ דה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרב 
עם  זמן בּ אוֹ תוֹ  לשׂ מ וֹ ח  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וה כּ ל  עּמ הם ׁש כינת וֹ  לה ׁש ר וֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים ,
דכתיב , ה וּ א  הדא  שׂ מחה , בּ א וֹ ת ּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ מחוּ 

קד) רבּ י(תהלים  אמר  בּ מעשׂ יו. ה ' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִישׂ מח 
זמן, בּ אוֹ תוֹ  הצּ דּ יקים עתידים ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְיה וּ דה,

מתים . וּ להחיוֹ ת  עוֹ למ וֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלברא 

 והתנן יוֹ סי, רבּ י א )ליּה  אין(קהלת ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ליּה  אמר ה מ ׁש . ּת חת חד ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 
ׁש הרׁש עים  בּ עוֹ ד ׁש מע, ּת א  יה וּ דה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִר בּ י
בּ קיּ וּ ם , אינוֹ  הע וֹ לם כּ ל  ויר בּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
העוֹ לם  אזי בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הצּ דּ יקים
מתים  להחי וֹ ת ועתידים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ים .

הקודש: ראהבלשון  א יה דה, ר י ְְִֵַַָָֹאמר 
תב הא, (ש)ראס מל ֶֶֶֶָָָ

מה פית מה אחריו  וכתב  ,רהטיְְֲִִַַַָָָָָ
עתיד זמ ת א יהדה, רי ואמר .עמְְְְְְִִַַַַָָָָ
ולמח למ ע לח הא ר ד ְְְִֵַַַַָָָֹה

אמר קד )ברתיו , ה'(תהלי ימח  ְְֱִִִֶֶַַָ
מה לע ח ק יהיה ואזי  ְְְֲֲִֶַַַַָָָמעיו.

תב עכו ,  אי(קכו לא(שי אז ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
רה ואמר תב  זה .'וג  ינ ְְִֶֶֶַָָָֹח ק
ני  עתידי אזי ,אלהי לי עה ְְֱֲֲִִִִֵֶַָָֹֹצחק
ר י  ח ק. עת הא ירה , למר  ְִִֵֶַַָָָאד

אמר , רא א  ד ה מח ה ְִֶַַַַַָָָָ
 תמ מחה  היתה לא  ר תיו, ע ְְְְִִִָָָָָֹה א

 להע ברא מיקיוה , ְְִִִִֶַַָָָ
ע ד בי לא לי יר ארי ְִִִִַַָָָֹה

תב ,ד )לעפר האר(ישעיה והיה  ְְֲִֶַַָָָָָָ
.ל יאמר קד לייר וה תר צְְִִִֵֶַַָָָָ

וקא . ליביר צ פרשתה תר (זוהר ְְִִִַַַָָָ
קיח:) ד) .וירא

הקודש: רב ,בלשון אמר יהדה רב ְַַַַָָָאמר
ת א למח  ה א   ר דה ְְִִַַָָָֹעתיד
כינת לה ר ת יקיה ע  ְְְְִִִִַַַַָזמ
זה מחה , תא מחי והל , ה ְְְְְִִִֶֶַָָָֹע

קד )תב  אמר(ש מע יו . ה ' י מח  ְְֲִֶַַַָָָ
 זמ תא יקי ה עתידי יה דה, ְְְֲִִִִִַַַַָר י

.מתי להחית עלמת ְְֲִִֵַָֹלברא 

הקודש: והרי בלשון יסי , רי ל ֲִֵֵַַַָאמר 
נינ(א חת (קהלת  חד ל אי ִֵַַָָָָ

מע , א  יהדה, רי  ל אמר  ?מ ְְִֶַַַַָָָֹה
ל הע ל  ,ויר לע  עיהר ְְְְִִֶָָָָָָָע ד
אזי  ,ל ע יקיהכ , ק ְְֲִִִֵֶַַַָָאינ
מתי להחית ועתידי .מתק לְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהע



     

ח )כּ דקאמרן , זקנים (זכריה י ׁש ב וּ  עוֹ ד ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
מׁש ענ ּת וֹ  ואיׁש  יר וּ ׁש לם  בּ רחוֹ בוֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ זקנוֹ ת 

לעיל. כּ דכתיב ימים, מרוֹ ב  (קי"ד בּ יד וֹ  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ע "ב )

 דּ עת ה צּ דּ יקים  ייג וּ  זמן , ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌
י וֹ סי, רבּ י דּ אמר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,

בּ  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  דּ יחדי  עוֹ בד וֹ י,בּ יוֹ מא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ לבּ ה וֹ ן, לי ּה  למנדע צּ דּ יקיא  אינוּ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְזמינין
חזוּ  כּ אילּ וּ  בּ ל בּ ה וֹ ן סכלתנ וּ  יסגּ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ כדין 

דכתיב, ה וּ א  הדא  בּ עינא, כה )ליּה  (ישעיה  ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וגו '. זה אלהינוּ  הנּ ה הה וּ א  בּ יּ וֹ ם  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָואמר

, מכּ וּ לּ ם יתר  בּ גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ק יּ ימים  ׁש ניהם ׁש יּ הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעל
מ זּ יו ויהנוּ  בּ וֹ ראם  את  וייג וּ  ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוידע וּ 
ל צּ דּ יקים  הגּ נוּ ז הטוֹ ב וזהוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

דכתיב , הוּ א הדא לבא. (בראשיתלעתיד  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אברהם ,כה ) בּ ן יצּ חק ּת וֹ לד וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵואלּ ה

וה ח וֹ ק  ה מחה ּת וֹ לדוֹ ת הם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 
אברהם , בּ ן זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יהא
ולהי וֹ ת  לכ ה זּ וֹ כה הנּ ׁש מה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא

בּ מעלתּה . כה )ׁש לימה אברהם (בראשית  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מוֹ לידה  ה נּ ׁש מה  יצּ חק , את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִהוֹ ליד

הזּ ה והח וֹ ק  בּ עוֹ לם .ה מחה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

, חיּ יא לר בּ י יה וּ דה האר בּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
 ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  דּ עתיד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדתנינן
לעתיד ל צּ דּ יקים  סע וּ דה  לע שׂ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַה וּ א 

אזלית לבא לא  עד  לי ּה , אמר  היא . מאי , ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌
מארי ק דּ יׁש ין  מלאכין  אינוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַקּמ י
דּ ׁש מעית  כּ יון לי, ׁש מיע הכי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין 
בּ לבּ אי, אתי בא אלעזר, ר בּ י  דּ אמר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהא 
ה צּ דּ יקים  סעוּ דת אלעזר, רבּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

דכתיב  כּ האי לבא, כד)לעתיד (שמות ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ודא  ויּ ׁש ּת וּ , ו יּ אכלוּ  הא הים  את  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַו יּ חזוּ 

דתנן נין.ניזוֹ הוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

, אמרנ מ(ח זקני(זכריה בי עד ְְְְִֵֵֶַָֹ
 ענמ ואי לייר רחבת ְְְְְְִִִִֵַָָֹזקנ ת

למעלה. תב  מ ,ימי מרב ידְְְְִֵֶַָָָָֹ

הקודש: היקיבלשון יג י זמ ת אְְִִִַַַַ
 יסי, רי אמר למה. ְִֵֵֶַַַַַָָעת
מע יו , הא ר דה ְְֲִֶַַַָָָמח 
ואז ,ל ת א לה יר  יקיה ְְְֲִִִִִִַַַָָעתידי
ת א רא א ל ההלה ְְְְִִִֶַַָָָָר ה

תב זה .עי(כח (ישעיה ואמר ְִֶֶַַַָָָ
.'וג זה  אלהינ הה ְֱִֵֵֶַֹהה א 

הקודש: יתרבלשון   המה  ְְְִֵַַַָָָו מחת
 וידע מיק  ניה הי על  ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻמ
הכינה , מיו  ויהנ רא את יגְְְְִִִִֵֶַַָָָוי
לבא. לעתיד יקיל הנ ז  ה ב  ְִִִֶֶַַַַָָָֹוזה
  יצחק לדת וא ה תב  ְְְִֵֶֶֶֶָָזה
ה מחה לדת ה  א .ְְְִֵֵַַָָָאברה
  .זמ תא ל ע הא  ְְְְְֵֶֶַַָָוהח ק
ולהית  לכ הכה  ה מה היא  ְְְְְִִַַַָָָָָָאברה
את  הליד אברה .מעלת ְְְֲִֵֶַַָָָָָלמה 
ה מחה מלידה  המה  ְְְִִִַַָָָָָיצחק

.לע הה ְְֶַַָָוה ח ק 

הקודש: לר י בלשון  יה דה  רי ְְִִַַַָָאמר
רח יא ,  ד ה עתיד  נינ זה ִִִֶֶֶַָָָָָ

לעתיד יקי ל סעדה לעת  ְֲִִִֶַַַָָה א
היא ? מה הלכי לבא  טר ,ל אמר ְִִֶֶַַַָָָ

עלי  ,י דה לאכיה ת א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָלפני
מע י  יו לי. נ מע  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָה נה,
התיב אלעזר, רי  אמר  זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת
סע דת  אלעזר, רי אמר  ְְְִִִֶֶַַַָָָל י.
תב זה  מ לבא  לעתיד יקי ְִִִֶֶֶַַָָָֹה

כד ) ואכל(שמות האלהי את  חז ְֱֱִֶֶַַָֹֹו
 נינ ה א  וזה . ו.נינ ְְִִִִֶֶַָ

  

מעלה של מזיו ניזונים הצדיקים

תולדות קמ:)פרשת ואמר(דף : ְ◌ָ◌ַ◌
ּת נינן חד בּ אתר  אלעזר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִרבּ י
מאי ניזוֹ נין, ּת נינן אחרא  וּ באתר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶנהנין ,
אב וֹ י, אמר הכי אלּ א להאי. האי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין 
מא וֹ ת וֹ  נהנין   ּכ כּ ל זכוּ  ׁש א  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים 
ה צּ דּ יקים  אבל , ּכ כּ ל  ייג וּ  ׁש א ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִזיו 
ׁש למה . הגה ׁש יּ יג וּ  עד נזּ וֹ נין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש זּ כוּ 
היא  וז וֹ  ז וֹ  א לּ א  וּ ׁש ת יּ ה  אכילה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
מ ּמ ׁש ה , הא , לן  וּ מנא והאכילה . ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּס ע וּ דה

כד)דּ כתיב , ה '(שמות עם ׁש ם ויהי  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אכל  לא  לחם לילה וארבּ עים  יוֹ ם  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
אכל  א  לחם טעמא  מאי  ׁש תה . א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַוּ מים 
מּס עוּ דה  נזּ וֹ ן  ׁש היה  מ ּפ ני  ׁש תה . לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַוּ מים 
גוונא  וּ כהאי מעלה, ׁש ל  זיו מא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת 

לבא . לעתיד  צּ דּ יקים  ׁש ל ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתן

 ה צּ דּ יקים סעוּ דת  יהוּ דה  רבּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מחתוֹ , ל שׂ מ וֹ ח  לבא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד 

דכתיב  ה וּ א  לה )הדא  יׁש מעוּ (תהלים  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מהכא , אמר הוּ נא  רב וישׂ מח וּ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲענוים

ח ) לעוֹ לם (תהלים  ב חוֹ סי כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח וּ 
איתא  והאי  האי  י צּ חק, רבּ י אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְירנּ נוּ .

יוֹ סי רבּ י אמר  ותאנא לבא. ייןלעתיד , ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בראׁש ית, ימי  מ ׁש ת בּ ענביו ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמׁש וּ מר
לאדם נגלוּ  ׁש א  עּת יקים דּ ברים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵא לּ וּ 
לה ּת גּ ל וֹ ת ועתידים  העוֹ לם , ׁש נּ ברא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ יּ וֹ ם 
ה תיה היא  וזוֹ  לבא , לעתיד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יקים 

היא. דא ודּ אי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲואכילה ,

לשמחה וזוכה  מזדכך  בקדושה  מחשבה ידי  על

: לוי קדושת  הכלל הקדוש בשמחתה . ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל 
כל  נמשך חושב  שהאדם  בזה  המחשבה  אחר נמשך האדם כחות  כל הוא ,
אז ירושלים  על  ומתאבל בקדושה חושב האדם  כאשר  ונמצא האדם . עצמות
עתה  ורואה  מזדכך האדם  אז הזדככות , לשון הוא וזוכה בקדושה ועצמותו  מחשבתו 

לבוא . לעתיד  יהיה איך  ירושלים משמחת  קצת דהיינו קצת , בשמחה

הקודש: מקבלשון  אלעזר, ר י ְְְִֶַַָָָָואמר
 נינ אחר   במק ,נהני נינ ְֱִִִֵֶֶַָָָָאחד
אמר  א א  לזה? זה י מה .ני ִִֵֶֶֶַַָָָָנ
נהני , ל זכ א יקיה ֱִִִִֶֶַַָָָָֹאבי,
אבל . ל יגי א זיו, ת ֲִִֵֶַָָָֹמא
יג עד נינ ,כ יקי ִִִִִֶֶַַַַָה
אא תה אכילה ואי למה. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה גה 
 לנ ימ והאכילה. העדה היא  וז , ְְְֲִִִִַַָָָָז

תב  מה, לד )זה ?  ויהי(שמות ְִִֶֶֶַָָֹ
 לח לילה עי ואר י עי אר ה ' ְְְְִִִֶֶַַַָָָע

תה לא  מי אכל  לחלא ע ה מה  . ִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
תה? לא  מי אכל היהלא  מני ְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ל זיו  תמא אחרת , מעדה  ְִִִֵֶֶֶַָנ
 יקי צ ל  דתסע כ כמ ְְְִִֵֶַַָָָמעלה .

.לבאלעתיד  ִֶָָ

הקודש: סע דת בלשון  יהדה, רי ְְִַַַָָאמר 
,מחת ל מח  לבא  לעתיד יקי ְְְִִִִִֶַַַָָָֹה

תב לד )זה תהלי)ענוי מעי ְְֲִִֶֶָָ
אמ אמר , ה נא רב .מחה)וי ש) ְְִִַַָָָָ

אמר .ניר ל לע ב חסי כל  מחְְְְְִֵֵַַָָָָוי
לבא. לעתיד  ני וזה זה  יצחק, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָר י

יסי, ר י אמר  , ענביוולמדנ המר יי ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֻ
 ברי  א  בראית  ימי ְְְִִִֵֵֵֵֶָמ ת
ברא מ לאד נגל א יקי ְְְִִִִִֶֶַָָָֹע
 יקיל להת ת  ועתידי ,לְְֲִִִִִַַַַָָהע
והאכילה, ה ת ה היא  וז לבא, ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹלעתיד

היא . ז ִַַואי



     

ח )כּ דקאמרן , זקנים (זכריה י ׁש ב וּ  עוֹ ד ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
מׁש ענ ּת וֹ  ואיׁש  יר וּ ׁש לם  בּ רחוֹ בוֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ זקנוֹ ת 

לעיל. כּ דכתיב ימים, מרוֹ ב  (קי"ד בּ יד וֹ  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ע "ב )

 דּ עת ה צּ דּ יקים  ייג וּ  זמן , ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌
י וֹ סי, רבּ י דּ אמר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,

בּ  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  דּ יחדי  עוֹ בד וֹ י,בּ יוֹ מא ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ לבּ ה וֹ ן, לי ּה  למנדע צּ דּ יקיא  אינוּ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְזמינין
חזוּ  כּ אילּ וּ  בּ ל בּ ה וֹ ן סכלתנ וּ  יסגּ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ כדין 

דכתיב, ה וּ א  הדא  בּ עינא, כה )ליּה  (ישעיה  ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וגו '. זה אלהינוּ  הנּ ה הה וּ א  בּ יּ וֹ ם  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָואמר

, מכּ וּ לּ ם יתר  בּ גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ק יּ ימים  ׁש ניהם ׁש יּ הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעל
מ זּ יו ויהנוּ  בּ וֹ ראם  את  וייג וּ  ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוידע וּ 
ל צּ דּ יקים  הגּ נוּ ז הטוֹ ב וזהוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

דכתיב , הוּ א הדא לבא. (בראשיתלעתיד  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אברהם ,כה ) בּ ן יצּ חק ּת וֹ לד וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵואלּ ה

וה ח וֹ ק  ה מחה ּת וֹ לדוֹ ת הם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 
אברהם , בּ ן זמן. בּ אוֹ תוֹ  בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יהא
ולהי וֹ ת  לכ ה זּ וֹ כה הנּ ׁש מה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא

בּ מעלתּה . כה )ׁש לימה אברהם (בראשית  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מוֹ לידה  ה נּ ׁש מה  יצּ חק , את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִהוֹ ליד

הזּ ה והח וֹ ק  בּ עוֹ לם .ה מחה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

, חיּ יא לר בּ י יה וּ דה האר בּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
 ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  דּ עתיד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדתנינן
לעתיד ל צּ דּ יקים  סע וּ דה  לע שׂ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַה וּ א 

אזלית לבא לא  עד  לי ּה , אמר  היא . מאי , ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌
מארי ק דּ יׁש ין  מלאכין  אינוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַקּמ י
דּ ׁש מעית  כּ יון לי, ׁש מיע הכי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין 
בּ לבּ אי, אתי בא אלעזר, ר בּ י  דּ אמר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהא 
ה צּ דּ יקים  סעוּ דת אלעזר, רבּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

דכתיב  כּ האי לבא, כד)לעתיד (שמות ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ודא  ויּ ׁש ּת וּ , ו יּ אכלוּ  הא הים  את  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַו יּ חזוּ 

דתנן נין.ניזוֹ הוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

, אמרנ מ(ח זקני(זכריה בי עד ְְְְִֵֵֶַָֹ
 ענמ ואי לייר רחבת ְְְְְְִִִִֵַָָֹזקנ ת

למעלה. תב  מ ,ימי מרב ידְְְְִֵֶַָָָָֹ

הקודש: היקיבלשון יג י זמ ת אְְִִִַַַַ
 יסי, רי אמר למה. ְִֵֵֶַַַַַָָעת
מע יו , הא ר דה ְְֲִֶַַַָָָמח 
ואז ,ל ת א לה יר  יקיה ְְְֲִִִִִִַַַָָעתידי
ת א רא א ל ההלה ְְְְִִִֶַַָָָָר ה

תב זה .עי(כח (ישעיה ואמר ְִֶֶַַַָָָ
.'וג זה  אלהינ הה ְֱִֵֵֶַֹהה א 

הקודש: יתרבלשון   המה  ְְְִֵַַַָָָו מחת
 וידע מיק  ניה הי על  ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻמ
הכינה , מיו  ויהנ רא את יגְְְְִִִִֵֶַַָָָוי
לבא. לעתיד יקיל הנ ז  ה ב  ְִִִֶֶַַַַָָָֹוזה
  יצחק לדת וא ה תב  ְְְִֵֶֶֶֶָָזה
ה מחה לדת ה  א .ְְְִֵֵַַָָָאברה
  .זמ תא ל ע הא  ְְְְְֵֶֶַַָָוהח ק
ולהית  לכ הכה  ה מה היא  ְְְְְִִַַַָָָָָָאברה
את  הליד אברה .מעלת ְְְֲִֵֶַַָָָָָלמה 
ה מחה מלידה  המה  ְְְִִִַַָָָָָיצחק

.לע הה ְְֶַַָָוה ח ק 

הקודש: לר י בלשון  יה דה  רי ְְִִַַַָָאמר
רח יא ,  ד ה עתיד  נינ זה ִִִֶֶֶַָָָָָ

לעתיד יקי ל סעדה לעת  ְֲִִִֶַַַָָה א
היא ? מה הלכי לבא  טר ,ל אמר ְִִֶֶַַַָָָ

עלי  ,י דה לאכיה ת א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָלפני
מע י  יו לי. נ מע  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָה נה,
התיב אלעזר, רי  אמר  זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת
סע דת  אלעזר, רי אמר  ְְְִִִֶֶַַַָָָל י.
תב זה  מ לבא  לעתיד יקי ְִִִֶֶֶַַָָָֹה

כד ) ואכל(שמות האלהי את  חז ְֱֱִֶֶַַָֹֹו
 נינ ה א  וזה . ו.נינ ְְִִִִֶֶַָ

  

מעלה של מזיו ניזונים הצדיקים

תולדות קמ:)פרשת ואמר(דף : ְ◌ָ◌ַ◌
ּת נינן חד בּ אתר  אלעזר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִרבּ י
מאי ניזוֹ נין, ּת נינן אחרא  וּ באתר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶנהנין ,
אב וֹ י, אמר הכי אלּ א להאי. האי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין 
מא וֹ ת וֹ  נהנין   ּכ כּ ל זכוּ  ׁש א  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים 
ה צּ דּ יקים  אבל , ּכ כּ ל  ייג וּ  ׁש א ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִזיו 
ׁש למה . הגה ׁש יּ יג וּ  עד נזּ וֹ נין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש זּ כוּ 
היא  וז וֹ  ז וֹ  א לּ א  וּ ׁש ת יּ ה  אכילה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
מ ּמ ׁש ה , הא , לן  וּ מנא והאכילה . ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּס ע וּ דה

כד)דּ כתיב , ה '(שמות עם ׁש ם ויהי  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אכל  לא  לחם לילה וארבּ עים  יוֹ ם  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
אכל  א  לחם טעמא  מאי  ׁש תה . א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַוּ מים 
מּס עוּ דה  נזּ וֹ ן  ׁש היה  מ ּפ ני  ׁש תה . לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַוּ מים 
גוונא  וּ כהאי מעלה, ׁש ל  זיו מא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת 

לבא . לעתיד  צּ דּ יקים  ׁש ל ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתן

 ה צּ דּ יקים סעוּ דת  יהוּ דה  רבּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מחתוֹ , ל שׂ מ וֹ ח  לבא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד 

דכתיב  ה וּ א  לה )הדא  יׁש מעוּ (תהלים  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מהכא , אמר הוּ נא  רב וישׂ מח וּ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲענוים

ח ) לעוֹ לם (תהלים  ב חוֹ סי כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח וּ 
איתא  והאי  האי  י צּ חק, רבּ י אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְירנּ נוּ .

יוֹ סי רבּ י אמר  ותאנא לבא. ייןלעתיד , ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בראׁש ית, ימי  מ ׁש ת בּ ענביו ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמׁש וּ מר
לאדם נגלוּ  ׁש א  עּת יקים דּ ברים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵא לּ וּ 
לה ּת גּ ל וֹ ת ועתידים  העוֹ לם , ׁש נּ ברא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ יּ וֹ ם 
ה תיה היא  וזוֹ  לבא , לעתיד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יקים 

היא. דא ודּ אי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲואכילה ,

לשמחה וזוכה  מזדכך  בקדושה  מחשבה ידי  על

: לוי קדושת  הכלל הקדוש בשמחתה . ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל 
כל  נמשך חושב  שהאדם  בזה  המחשבה  אחר נמשך האדם כחות  כל הוא ,
אז ירושלים  על  ומתאבל בקדושה חושב האדם  כאשר  ונמצא האדם . עצמות
עתה  ורואה  מזדכך האדם  אז הזדככות , לשון הוא וזוכה בקדושה ועצמותו  מחשבתו 

לבוא . לעתיד  יהיה איך  ירושלים משמחת  קצת דהיינו קצת , בשמחה

הקודש: מקבלשון  אלעזר, ר י ְְְִֶַַָָָָואמר
 נינ אחר   במק ,נהני נינ ְֱִִִֵֶֶַָָָָאחד
אמר  א א  לזה? זה י מה .ני ִִֵֶֶֶַַָָָָנ
נהני , ל זכ א יקיה ֱִִִִֶֶַַָָָָֹאבי,
אבל . ל יגי א זיו, ת ֲִִֵֶַָָָֹמא
יג עד נינ ,כ יקי ִִִִִֶֶַַַַָה
אא תה אכילה ואי למה. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה גה 
 לנ ימ והאכילה. העדה היא  וז , ְְְֲִִִִַַָָָָז

תב  מה, לד )זה ?  ויהי(שמות ְִִֶֶֶַָָֹ
 לח לילה עי ואר י עי אר ה ' ְְְְִִִֶֶַַַָָָע

תה לא  מי אכל  לחלא ע ה מה  . ִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
תה? לא  מי אכל היהלא  מני ְִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ל זיו  תמא אחרת , מעדה  ְִִִֵֶֶֶַָנ
 יקי צ ל  דתסע כ כמ ְְְִִֵֶַַָָָמעלה .

.לבאלעתיד  ִֶָָ

הקודש: סע דת בלשון  יהדה, רי ְְִַַַָָאמר 
,מחת ל מח  לבא  לעתיד יקי ְְְִִִִִֶַַַָָָֹה

תב לד )זה תהלי)ענוי מעי ְְֲִִֶֶָָ
אמ אמר , ה נא רב .מחה)וי ש) ְְִִַַָָָָ

אמר .ניר ל לע ב חסי כל  מחְְְְְִֵֵַַָָָָוי
לבא. לעתיד  ני וזה זה  יצחק, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָר י

יסי, ר י אמר  , ענביוולמדנ המר יי ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֻ
 ברי  א  בראית  ימי ְְְִִִֵֵֵֵֶָמ ת
ברא מ לאד נגל א יקי ְְְִִִִִֶֶַָָָֹע
 יקיל להת ת  ועתידי ,לְְֲִִִִִַַַַָָהע
והאכילה, ה ת ה היא  וז לבא, ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹלעתיד

היא . ז ִַַואי



     

לגאולה הכנה  הכל היה  לנו בגלות שהיו המאורעות כל

בימינו במהרה צדקינו משיח  כשיבוא  כלומר  המשיח . לימות גואלינו בלתך 
עתה  כי לגאולה , הכנה  הכל היה  לנו בגלות שהיו המאורעות שכל יתגלה אז 
אפס  וזהו לגאולה. הכנה היה  שהכל זאת יתגלה  גאולה  בזמן  אבל  נראה  אינו  בגלות
הכנה  הוא שהכל הוא ברוך הקדוש אם  כי  זאת, יודע אינו היום כלומר בלתך ,

ברחל שנאמר  זה  המשיח . לימות גואלינו  בלתך אפס וזהו לא,טו)לגאולה . (ירמיה 

בריאת  לפני  הוא משיח  של שמו ובאמת הגאולה מעוררת שהיא כו ', קולך מנעי
שנאמר  א,ב )העולם  הקדוש (בראשית בזוהר  מבואר כאשר  הכלל כו', אלהים  ורוח 

יוכלו זה  ידי שעל כדי הגאולה  נחמות בתורה והודיע כתב הוא ברוך שהקדוש
שמחה  להם  יש בתורה  הגאולה נחמת  ישראל רואים  כאשר הגלות  עול לסבול ישראל
היה  וזה הגלות. עול  לסבול  ויכולים  הקץ בעת ה ' ירצה אם  יהיה  אשר בהנחמה 
לבוא  העתידות מנחמות  מעט בגלות  ישיגו  שישראל בבקשתה שפעלה  רחל  פעולת

הגלות . עול  לסבול שיוכלו בכדי לויעליהם איכה )(קדושת  -.

יראל נסת היא דא , תצא מחה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָי

במדבר קי"ח:)פרשת כּ תיב(דף והא  יה וּ דה, רבּ י  אמר נה ): בּ שׂ מחה(ישעיה כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל כּ נסת היא ודא ואקריתצאוּ , ה וּ א , גּ לוּ תא  מן תצאוּ , דּ אמר  כּ יון  , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אקרי לא לעפרא , וּ ׁש כיבת בּ גלוּ תא  דּ איהי זמנא  דּ כל  ה וּ א , הכי ודּ אי  ליּה , אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה.
ויימא  מעפרא, ל ּה  וי וֹ קים לגבּ ּה , ייתי ה וּ א  בּ רי דק וּ ד ׁש א עד נב )שׂ מחה , (ישעיה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וג וֹ '. מעפר ס )התנערי כּ חדא ,(ישעיה ויתח בּ ר וּ ן וג וֹ '. אוֹ רי מעפרא )קוּ מי לה  כּ דין(ויוקים  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יּפ קוּ ן ח יּ ילין  כּ מה כּ דין ודּ אי . תצא וּ  בּ שׂ מחה  וּ כדין דּ כ לּ א , חדוותא אקרי. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 

אמר  דא ּת  כּ מה  דּ מל כּ א, דּ הלּ וּ לא לחדוותא  דּ מטר וֹ ניתא , נה )לקבלא  ההרים (ישעיה ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ כתיב וגוֹ ', יפצח וּ  נב )וה גּ בעוֹ ת  וגוֹ '.(ישעיה וּ מא ּס פכם יי לפניכם הל כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

יצאו  ואיתה  עמהם יוצאת השכינה  מהגלות ישראל יצאו כאשר

בלק רי"ב:)פרשת  דּ כּת יב ,(דף  מאי א בּ א , ר בּ י אמר  נה ): בּ שׂ מחה(ישעיה כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ועמּה תצאוּ  עּמ ה וֹ ן, נפקא ׁש כינּת א  גּ לוּ תא , מן  י שׂ ראל יּפ ק וּ ן כּ ד אלּ א וגוֹ '. ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ כ ּת יב, הוּ א הדא נה )יּפ קוּ ן . ה וּ א .(ישעיה  בּ רי קוּ דׁש א דּ א שׂ שׂ וֹ ן תצא וּ . בשׂ מחה  כּ י ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ כּת יב , הוּ א הדא צ דּ יק. דּ א אמר יצחק נה )ר בּ י  בּה .(ישעיה י ּמ צא  ושׂ מחה  שׂ שׂ וֹ ן  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

. בּ גלוּ תא נפלת ישׂ ראל ד כּ נסת י וֹ מא  וּ מן  אקרי. שׂ שׂ וֹ ן  צ דּ יק ׁש מעוֹ ן , רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב, מה זמנא בּ ההוּ א צדּ יק. מהאי לעלמא  מלּ נח ּת א  בּ רכּ ן (ישעיהאתמנע וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אחר,יב ) דּ בר ואמא . אבּ א א לּ ין  היׁש וּ עה , מּמ עייני צ דּ יק. דּ א  בּ שׂ שׂ וֹ ן , מים  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוּ ׁש אבּת ם
כּ דין  עמיקן. נביעין מּמ בּ וּ עי וכלּ א  וה וֹ "ד. נצ"ח  יב )אלּ ין ההוּ א (ישעיה בּ י וֹ ם ואמרּת  ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

וגוֹ ', יי יב )אוֹ ד ימל וֹ (ישעיה ואמן. אמן לעוֹ לם יי   ּבּ ר ו וגוֹ '. ציּ וֹ ן יׁש בת  ור נּ י  צהלי  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיי 

  

מחב"ה איהי ְְֲִִִַָָָמח "ה 

 סז.)הזוהר דף ותרין עשרין איהוּ ,(תקונא  ח וֹ תמא  בּ האי  דפ וּ רקנא ורזא  :ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
א ּת מר יב )דּ עליּה  נה בּ שׂ מחה (ישעיהו ּת וּ בלוּ ן , וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה כּ י ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ש' מאת  בּ ר  אתקרי, הארץ כּ ל אדוֹ ן  הבּ רית ארוֹ ן אדנ "י , דּ איהוּ  אד"ן לחוּ ׁש בּ ן  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָסליק 
ב ּה , דּ אתחבּ ר וּ  אבהן ּת לת ואינוּ ן מאה, ּת לת מח ׁש ב "הדּ איה וּ  איהי בּ שׂ מח "ה  ,ואתוון ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

דאתוותא  כּ מה  במינ ּה , אלּ א יחוּ דא  לּה  דלית  ׁש כינּת א  ואיהי ה"ן , בּ ח ּמ ה  אבהן ּת לת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְש
וכלּ ה וּ  ע שׂ רה  כּ לּ הוּ  כּ לילא  דׁש כינ ּת א כּ מה  מאה, ואתעבידוּ  עשׂ רה ואתעבידוּ  ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְדה "ן,

דכתיב והיינ וּ  יד)מאה , י ורזא (דברים  ה מים , וּ ׁש מי המים אלהי"ך  ליהו "ה הן  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אדנ"י. הן  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדמ לּ ה 

יינל טב בלב  תה   לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָ

 יב )ּת וּ בלוּ ן נה דּ וּ בׁש לוֹ "ם (ישעיהו ל "ב  מ' מׁש יחין, ּת רין ו "ו  אבהן, ּת לת ש , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דאּת מר איהוּ  ודא ע "ב, כא )סליק  כח  אבי,(בראשית בּ ית  אל  בׁש לוֹ ם וׁש בּת י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ יּה  דאּת מר איהוּ  ז)שׂ מחה  ט יינ(קהלת טוֹ ב  בלב וּ ׁש תה לחמ בּ שׂ מחה אכוֹ ל  ל, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
א ּת מר  ועלי ּה  בּ ענביו , המ ׁש וּ מר  יין  יד)דּ א כה דּ א (תהלים  טוֹ ב יין ליריאיו, יהו"ה  סוֹ ד  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

בּ י ּה  דּ אּת מר א )צ דּ יק, נז וא ׁש ּת אר(ישעיה נביע וּ , ההוּ א אבד  אבד  וּ מאי אבד, ה צּ דּ יק ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו ׁש ני. ראׁש וֹ ן בּ בית ויבׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶנחרב

בשמחה ישראל לארץ  כולם יעלו המשיח בביאת

 מישרים ראה )מגיד  וגו'(פרשת תצאו  בשמחה כי למנחם  כ"ז  שבת ליום אור  :
בחד  ותו בשלום, וחד  בשמחה  חד לישני תרי נקט  אמאי  למידק  איכא  הא
תרי אצטריך אמאי  וגו ', ה ' לפניכם  הולך  כי  ותו  תובלון , נקט ובאידך תצאו, נקט
דקרא  פירושא  אבל ישראל. אלהי ומאסיפכם  אידך ה ' לפניכם הולך כי חד  טעמי
לא  דילמא דדאגי משום  כולהו , בכאן מקריבוי  נש בר מתפרד  כד דעלמא דאורחא 

לקרוביה , חד למחזי  יבכוןיהדרון לא מארעהון ישראל יסקון כד  משיח  בביאת  אבל 
כחדא יסקון קרתא בני כל אלא  מקריביהו יתפרדון דלא משום  בשמחה יסקון אלא
הכי ומשום  אחריתי בדוכתי  להון  דאית קרובין  עם לאתאחדא מחכין  אינון ואוף 
והכי בשלם, יהכון לא  דילמא  דחלין באורח , נשא  בני  אזלין כד  ואוף  בשמחה יסקון 
תדע  וה"ק מיניה  דסליק למאי טעמא ויהיב תובלון , בשלום  שעתא  דבההיא קאמר,
בשמחה  אמאי טעמא  יהיב והדר ה' לפניכם  הולך כי  משום תובלון בשלום  אמאי
ואשתכח  כולהון  ית לכנסא  בעי דקב"ה כלומר ישראל אלהי  דמאסיפכם  משום  תצאו

אחרא . במדינה  לכו דהוו קריבין עם  תשתכחון אדרבה מקריביכון תתפרדון  דלא 

גדולה מסנהדרין ישראל, בארץ  קטנה  כת עלי חביבה  הוא : ברוך  הקדוש  אמר
לארץ , ו)שבחוצה  פ ' נדרים  .(ירושלמי

 הקודש לארץ עולה ב '),הקודש עמוד ע"ט  דף ב' חלק  .(זוהר



     

לגאולה הכנה  הכל היה  לנו בגלות שהיו המאורעות כל

בימינו במהרה צדקינו משיח  כשיבוא  כלומר  המשיח . לימות גואלינו בלתך 
עתה  כי לגאולה , הכנה  הכל היה  לנו בגלות שהיו המאורעות שכל יתגלה אז 
אפס  וזהו לגאולה. הכנה היה  שהכל זאת יתגלה  גאולה  בזמן  אבל  נראה  אינו  בגלות
הכנה  הוא שהכל הוא ברוך הקדוש אם  כי  זאת, יודע אינו היום כלומר בלתך ,

ברחל שנאמר  זה  המשיח . לימות גואלינו  בלתך אפס וזהו לא,טו)לגאולה . (ירמיה 

בריאת  לפני  הוא משיח  של שמו ובאמת הגאולה מעוררת שהיא כו ', קולך מנעי
שנאמר  א,ב )העולם  הקדוש (בראשית בזוהר  מבואר כאשר  הכלל כו', אלהים  ורוח 

יוכלו זה  ידי שעל כדי הגאולה  נחמות בתורה והודיע כתב הוא ברוך שהקדוש
שמחה  להם  יש בתורה  הגאולה נחמת  ישראל רואים  כאשר הגלות  עול לסבול ישראל
היה  וזה הגלות. עול  לסבול  ויכולים  הקץ בעת ה ' ירצה אם  יהיה  אשר בהנחמה 
לבוא  העתידות מנחמות  מעט בגלות  ישיגו  שישראל בבקשתה שפעלה  רחל  פעולת

הגלות . עול  לסבול שיוכלו בכדי לויעליהם איכה )(קדושת  -.

יראל נסת היא דא , תצא מחה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָי

במדבר קי"ח:)פרשת כּ תיב(דף והא  יה וּ דה, רבּ י  אמר נה ): בּ שׂ מחה(ישעיה כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל כּ נסת היא ודא ואקריתצאוּ , ה וּ א , גּ לוּ תא  מן תצאוּ , דּ אמר  כּ יון  , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אקרי לא לעפרא , וּ ׁש כיבת בּ גלוּ תא  דּ איהי זמנא  דּ כל  ה וּ א , הכי ודּ אי  ליּה , אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה.
ויימא  מעפרא, ל ּה  וי וֹ קים לגבּ ּה , ייתי ה וּ א  בּ רי דק וּ ד ׁש א עד נב )שׂ מחה , (ישעיה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וג וֹ '. מעפר ס )התנערי כּ חדא ,(ישעיה ויתח בּ ר וּ ן וג וֹ '. אוֹ רי מעפרא )קוּ מי לה  כּ דין(ויוקים  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יּפ קוּ ן ח יּ ילין  כּ מה כּ דין ודּ אי . תצא וּ  בּ שׂ מחה  וּ כדין דּ כ לּ א , חדוותא אקרי. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 

אמר  דא ּת  כּ מה  דּ מל כּ א, דּ הלּ וּ לא לחדוותא  דּ מטר וֹ ניתא , נה )לקבלא  ההרים (ישעיה ָ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ כתיב וגוֹ ', יפצח וּ  נב )וה גּ בעוֹ ת  וגוֹ '.(ישעיה וּ מא ּס פכם יי לפניכם הל כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

יצאו  ואיתה  עמהם יוצאת השכינה  מהגלות ישראל יצאו כאשר

בלק רי"ב:)פרשת  דּ כּת יב ,(דף  מאי א בּ א , ר בּ י אמר  נה ): בּ שׂ מחה(ישעיה כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ועמּה תצאוּ  עּמ ה וֹ ן, נפקא ׁש כינּת א  גּ לוּ תא , מן  י שׂ ראל יּפ ק וּ ן כּ ד אלּ א וגוֹ '. ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ כ ּת יב, הוּ א הדא נה )יּפ קוּ ן . ה וּ א .(ישעיה  בּ רי קוּ דׁש א דּ א שׂ שׂ וֹ ן תצא וּ . בשׂ מחה  כּ י ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ כּת יב , הוּ א הדא צ דּ יק. דּ א אמר יצחק נה )ר בּ י  בּה .(ישעיה י ּמ צא  ושׂ מחה  שׂ שׂ וֹ ן  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

. בּ גלוּ תא נפלת ישׂ ראל ד כּ נסת י וֹ מא  וּ מן  אקרי. שׂ שׂ וֹ ן  צ דּ יק ׁש מעוֹ ן , רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב, מה זמנא בּ ההוּ א צדּ יק. מהאי לעלמא  מלּ נח ּת א  בּ רכּ ן (ישעיהאתמנע וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אחר,יב ) דּ בר ואמא . אבּ א א לּ ין  היׁש וּ עה , מּמ עייני צ דּ יק. דּ א  בּ שׂ שׂ וֹ ן , מים  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוּ ׁש אבּת ם
כּ דין  עמיקן. נביעין מּמ בּ וּ עי וכלּ א  וה וֹ "ד. נצ"ח  יב )אלּ ין ההוּ א (ישעיה בּ י וֹ ם ואמרּת  ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

וגוֹ ', יי יב )אוֹ ד ימל וֹ (ישעיה ואמן. אמן לעוֹ לם יי   ּבּ ר ו וגוֹ '. ציּ וֹ ן יׁש בת  ור נּ י  צהלי  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיי 

  

מחב"ה איהי ְְֲִִִַָָָמח "ה 

 סז.)הזוהר דף ותרין עשרין איהוּ ,(תקונא  ח וֹ תמא  בּ האי  דפ וּ רקנא ורזא  :ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
א ּת מר יב )דּ עליּה  נה בּ שׂ מחה (ישעיהו ּת וּ בלוּ ן , וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה כּ י ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ש' מאת  בּ ר  אתקרי, הארץ כּ ל אדוֹ ן  הבּ רית ארוֹ ן אדנ "י , דּ איהוּ  אד"ן לחוּ ׁש בּ ן  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָסליק 
ב ּה , דּ אתחבּ ר וּ  אבהן ּת לת ואינוּ ן מאה, ּת לת מח ׁש ב "הדּ איה וּ  איהי בּ שׂ מח "ה  ,ואתוון ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

דאתוותא  כּ מה  במינ ּה , אלּ א יחוּ דא  לּה  דלית  ׁש כינּת א  ואיהי ה"ן , בּ ח ּמ ה  אבהן ּת לת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְש
וכלּ ה וּ  ע שׂ רה  כּ לּ הוּ  כּ לילא  דׁש כינ ּת א כּ מה  מאה, ואתעבידוּ  עשׂ רה ואתעבידוּ  ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְדה "ן,

דכתיב והיינ וּ  יד)מאה , י ורזא (דברים  ה מים , וּ ׁש מי המים אלהי"ך  ליהו "ה הן  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אדנ"י. הן  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדמ לּ ה 

יינל טב בלב  תה   לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָ

 יב )ּת וּ בלוּ ן נה דּ וּ בׁש לוֹ "ם (ישעיהו ל "ב  מ' מׁש יחין, ּת רין ו "ו  אבהן, ּת לת ש , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דאּת מר איהוּ  ודא ע "ב, כא )סליק  כח  אבי,(בראשית בּ ית  אל  בׁש לוֹ ם וׁש בּת י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ יּה  דאּת מר איהוּ  ז)שׂ מחה  ט יינ(קהלת טוֹ ב  בלב וּ ׁש תה לחמ בּ שׂ מחה אכוֹ ל  ל, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
א ּת מר  ועלי ּה  בּ ענביו , המ ׁש וּ מר  יין  יד)דּ א כה דּ א (תהלים  טוֹ ב יין ליריאיו, יהו"ה  סוֹ ד  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

בּ י ּה  דּ אּת מר א )צ דּ יק, נז וא ׁש ּת אר(ישעיה נביע וּ , ההוּ א אבד  אבד  וּ מאי אבד, ה צּ דּ יק ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו ׁש ני. ראׁש וֹ ן בּ בית ויבׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶנחרב

בשמחה ישראל לארץ  כולם יעלו המשיח בביאת

 מישרים ראה )מגיד  וגו'(פרשת תצאו  בשמחה כי למנחם  כ"ז  שבת ליום אור  :
בחד  ותו בשלום, וחד  בשמחה  חד לישני תרי נקט  אמאי  למידק  איכא  הא
תרי אצטריך אמאי  וגו ', ה ' לפניכם  הולך  כי  ותו  תובלון , נקט ובאידך תצאו, נקט
דקרא  פירושא  אבל ישראל. אלהי ומאסיפכם  אידך ה ' לפניכם הולך כי חד  טעמי
לא  דילמא דדאגי משום  כולהו , בכאן מקריבוי  נש בר מתפרד  כד דעלמא דאורחא 

לקרוביה , חד למחזי  יבכוןיהדרון לא מארעהון ישראל יסקון כד  משיח  בביאת  אבל 
כחדא יסקון קרתא בני כל אלא  מקריביהו יתפרדון דלא משום  בשמחה יסקון אלא
הכי ומשום  אחריתי בדוכתי  להון  דאית קרובין  עם לאתאחדא מחכין  אינון ואוף 
והכי בשלם, יהכון לא  דילמא  דחלין באורח , נשא  בני  אזלין כד  ואוף  בשמחה יסקון 
תדע  וה"ק מיניה  דסליק למאי טעמא ויהיב תובלון , בשלום  שעתא  דבההיא קאמר,
בשמחה  אמאי טעמא  יהיב והדר ה' לפניכם  הולך כי  משום תובלון בשלום  אמאי
ואשתכח  כולהון  ית לכנסא  בעי דקב"ה כלומר ישראל אלהי  דמאסיפכם  משום  תצאו

אחרא . במדינה  לכו דהוו קריבין עם  תשתכחון אדרבה מקריביכון תתפרדון  דלא 

גדולה מסנהדרין ישראל, בארץ  קטנה  כת עלי חביבה  הוא : ברוך  הקדוש  אמר
לארץ , ו)שבחוצה  פ ' נדרים  .(ירושלמי

 הקודש לארץ עולה ב '),הקודש עמוד ע"ט  דף ב' חלק  .(זוהר



     

בלבדו הוא ברוך הקדוש רק  כח , שום  ולא  רקיע שום  לה מנהיג לא  ,ישראל 
א') עמוד ר "ט  דף  ב ' חלק  .(זוהר 

. התורה מצות  כל  כנגד  שקולה  ישראל ארץ  ראה )ישוב פרשת (ספרי,

הלכותספר ד)ליקוטי  אות ד הלכה הפרות ברכת (הלכות

ר בּ וּ י ועצם י שׂ ראל לארץ  ׁש בּ אין  קדם  לס בּ ל ׁש צּ ריכין  ה יּ ּס וּ רים  גּ דל בּ חינת ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  י שׂ ראל , לארץ ׁש בּ אין  קדם  ל ׁש בּ ר ׁש צּ ריכין  ׁש ע וּ ר בּ לי  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהמניעוֹ ת

לברכה זכר וֹ נם  ה )רבּ וֹ תינוּ  ידי(בּ רכוֹ ת על  ׁש בּ אין מה דּ ברים אחד  הוא  י שׂ ראל ׁש ארץ  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
החוֹ בלים  מ בּ חינת  נמ ׁש זה  וכל  ישׂ ראל . מארץ ה ּמ וֹ נעים הם  ה יּ ּס וּ רים  וע ּק ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִי ּס וּ רים .
כּ ל  כּ י מחקת , בּ חינת  ׁש הם  מניעוֹ ת דּ הינוּ  וי ּס וּ רים , חבּ לה ל ׁש וֹ ן  ׁש הם  לעיל  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ז כּ רים
ישׂ ראל  לארץ לנסע  ּכ [כּ ל] רוֹ צה האדם  כּ י מחקת, בּ חינת הם ׁש בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהמניעוֹ ת
 נמ ׁש זה וכל  ו ׁש לוֹ ם, חס למנע וֹ  ור וֹ צים עליו וח וֹ לקים כּ נג דּ וֹ  ע וֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהמניע וֹ ת 
מחמת  הינוּ  מחקת , בּ חינת ׁש הם  לארץ ח וּ ץ ׁש ל הּמ חין  ׁש הם  הח וֹ בלים ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמבּ חינת 
לארץ  ליל נתע וֹ רר  כּ ׁש האדם ּת כף כּ ן על הנּ עם , ידי  על להת ּת ּק ן  ר וֹ צים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש החוֹ בלים
מבּ חינת  הארה  עליו   נמ ׁש ישׂ ראל לארץ וּ ת ׁש וּ קתוֹ  התעוֹ רר וּ תוֹ  כּ פי ׁש אזי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
ונ וֹ פלים  הח וֹ בלים בּ אים ּת כף  ואזי י שׂ ראל. ארץ ׁש ל ה ּמ חין ׁש הם העלי וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַהנּ עם 
בּ חינת  לארץ חוּ ץ ׁש ל מחין  הם ׁש הח וֹ בלים וּ מחמת כּ נּ "ל. להת ּת ּק ן כּ די ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ עימים

הר מתגּ בּ ר כּ ן על העּמ ים. ארץ ׁש היא  לארץ חוּ ץ  ׁש ל ה זּ המא  בּ הם  נאחז ע מחקת, ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
יגיעה  וצרי י שׂ ראל  מארץ  גּ דוֹ לוֹ ת מניעוֹ ת לוֹ  וג וֹ רמים  האדם מח  וּ מבלבּ לין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם
ׁש בּ עוֹ לם  המניעוֹ ת כּ ל ׁש עּק ר  ית בּ ר ה בּ וֹ רא  בּ עבוֹ דת  גּ ד וֹ ל  כּ לל  זהוּ  בּ אמת  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלׁש בּ רם .
ׁש וּ ם  ואין  כּ רצוֹ נ וֹ  לגמר יכ וֹ ל  בּ אמת ר וֹ צה האדם מה כּ ל כּ י הּמ ח, מניעת רק ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהם 
בּ דעּת וֹ  מאמין  אינ וֹ  ׁש עדין  מחמת רק היא המניעה  וע ּק ר למנעוֹ  ׁש ּת וּ כל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמניעה

בּ זה . ּת לוּ יים ה נּ צחיּ ים  וׁש חיּ יו  זה. דּ בר לעשׂ וֹ ת  צרי ׁש הוּ א כּ ראוּ י  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת

 ׁש וּ ם היה א בּ ודּ אי  בּ אמת , ׁש היא  כּ מוֹ  ישׂ ראל ארץ בּ קד ת מאמין  האדם  היה  אם  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ עיניו נח ׁש בים  ׁש בּ עוֹ לם  המניעוֹ ת  כּ ל היוּ  וא  למנע וֹ  ׁש יּ וּ כל  בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמוֹ נע 
לעבר ׁש צּ ריכין הוא  ה גּ ד וֹ לה המניעה כּ י  כּ לל , מניעוֹ ת אינם  כּ לל.וּ באמת ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלמניעוֹ ת
ׁש ּפ וֹ ר ׁש ין אדם בּ ני  ורבבוֹ ת אלפים  רוֹ אים אנ וּ  וה א  כּ זה . רח וֹ ק   לדר יּמ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
למארסעלייא  נוֹ סע  זה רוח. ספק בּ ׁש ביל  י שׂ ראל  מארץ  י וֹ תר למרח וֹ ק  ליּמ ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמן
ׁש כיחים  וּ לעכּ וֹ  לסטאנ בּ יל ׁש כּ ן מכּ ל מאד , ׁש רחוֹ ק לאמריקא וזה  לל וֹ נדוֹ ן . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ׁש ּמ יאין ענ יּ ים  כּ ּמ ה  רוֹ אים  אנ וּ  ה א ממוֹ ן  מחמת  מניעה  ואם  הר בּ ה . וׁש בים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ברים 
מהוֹ צאוֹ ת  י וֹ תר הרבּ ה ׁש עוֹ לה הר בּ ה הוֹ צא וֹ ת  עליהם  וּ מ וֹ ציאים וּ בנ וֹ תיהם  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ניהם
ׁש הם  מחמת רק הוּ א הא הה וֹ צאוֹ ת, א לּ וּ  לוֹ קחים  וּ מאין י שׂ ראל לארץ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהנּ סיעה 
עוֹ זר ית בּ ר ׁש ה' עד   יתבּ ר לה ' וּ מצ ּפ ים וּ בנ וֹ תיהם. בּ ניהם לה יא  ּכ כּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמׁש ּת וֹ קקים
חוֹ ׁש בים  והיוּ  בּ אמת  מׁש ּת וֹ קקים היוּ  אם  ׁש כּ ן  מ כּ ל  להם, ּמ כרח מה  בּ כל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
ועל  ספק. בּ לי להם עוֹ זר  יתבּ ר ה ' היה בּ ודּ אי  ל ׁש ם לבוֹ א  זה  על  ותחבּ וּ לוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמח ׁש בוֹ ת
בּ ודּ אי בּ אמת ׁש היא כּ מוֹ  מאלף חלק  ישׂ ראל  ארץ  בּ קד ת מאמין האדם היה אם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵכּ ן

ר ׁש היה  מי  כּ מוֹ  י שׂ ראל  לארץ וּ פוֹ רח  רץ אדם  כּ ל  ׁש ם היה  ׁש יּ מצא י וֹ דע  היה אם ץ  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

  

מוֹ נע  ׁש וּ ם  היה  וא  כּ ח וֹ  בּ כל ל ׁש ם רץ היה  ׁש בּ ו דּ אי אדוּ מים , ורבב וֹ ת  אלפים ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 
בּ זריז וּ ת  לׁש ם  ּפ וֹ רח והיה  הוֹ צא וֹ ת . על לוֹ  א ׁש ר  כּ ל וּ מ וֹ כר  לוֹ וה והיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ מנעהוּ 

גּ דוֹ לה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ בבהלה





     

בלבדו הוא ברוך הקדוש רק  כח , שום  ולא  רקיע שום  לה מנהיג לא  ,ישראל 
א') עמוד ר "ט  דף  ב ' חלק  .(זוהר 

. התורה מצות  כל  כנגד  שקולה  ישראל ארץ  ראה )ישוב פרשת (ספרי,

הלכותספר ד)ליקוטי  אות ד הלכה הפרות ברכת (הלכות

ר בּ וּ י ועצם י שׂ ראל לארץ  ׁש בּ אין  קדם  לס בּ ל ׁש צּ ריכין  ה יּ ּס וּ רים  גּ דל בּ חינת ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  י שׂ ראל , לארץ ׁש בּ אין  קדם  ל ׁש בּ ר ׁש צּ ריכין  ׁש ע וּ ר בּ לי  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהמניעוֹ ת

לברכה זכר וֹ נם  ה )רבּ וֹ תינוּ  ידי(בּ רכוֹ ת על  ׁש בּ אין מה דּ ברים אחד  הוא  י שׂ ראל ׁש ארץ  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
החוֹ בלים  מ בּ חינת  נמ ׁש זה  וכל  ישׂ ראל . מארץ ה ּמ וֹ נעים הם  ה יּ ּס וּ רים  וע ּק ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִי ּס וּ רים .
כּ ל  כּ י מחקת , בּ חינת  ׁש הם  מניעוֹ ת דּ הינוּ  וי ּס וּ רים , חבּ לה ל ׁש וֹ ן  ׁש הם  לעיל  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ז כּ רים
ישׂ ראל  לארץ לנסע  ּכ [כּ ל] רוֹ צה האדם  כּ י מחקת, בּ חינת הם ׁש בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהמניעוֹ ת
 נמ ׁש זה וכל  ו ׁש לוֹ ם, חס למנע וֹ  ור וֹ צים עליו וח וֹ לקים כּ נג דּ וֹ  ע וֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהמניע וֹ ת 
מחמת  הינוּ  מחקת , בּ חינת ׁש הם  לארץ ח וּ ץ ׁש ל הּמ חין  ׁש הם  הח וֹ בלים ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמבּ חינת 
לארץ  ליל נתע וֹ רר  כּ ׁש האדם ּת כף כּ ן על הנּ עם , ידי  על להת ּת ּק ן  ר וֹ צים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש החוֹ בלים
מבּ חינת  הארה  עליו   נמ ׁש ישׂ ראל לארץ וּ ת ׁש וּ קתוֹ  התעוֹ רר וּ תוֹ  כּ פי ׁש אזי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
ונ וֹ פלים  הח וֹ בלים בּ אים ּת כף  ואזי י שׂ ראל. ארץ ׁש ל ה ּמ חין ׁש הם העלי וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַהנּ עם 
בּ חינת  לארץ חוּ ץ ׁש ל מחין  הם ׁש הח וֹ בלים וּ מחמת כּ נּ "ל. להת ּת ּק ן כּ די ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ עימים

הר מתגּ בּ ר כּ ן על העּמ ים. ארץ ׁש היא  לארץ חוּ ץ  ׁש ל ה זּ המא  בּ הם  נאחז ע מחקת, ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
יגיעה  וצרי י שׂ ראל  מארץ  גּ דוֹ לוֹ ת מניעוֹ ת לוֹ  וג וֹ רמים  האדם מח  וּ מבלבּ לין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם
ׁש בּ עוֹ לם  המניעוֹ ת כּ ל ׁש עּק ר  ית בּ ר ה בּ וֹ רא  בּ עבוֹ דת  גּ ד וֹ ל  כּ לל  זהוּ  בּ אמת  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלׁש בּ רם .
ׁש וּ ם  ואין  כּ רצוֹ נ וֹ  לגמר יכ וֹ ל  בּ אמת ר וֹ צה האדם מה כּ ל כּ י הּמ ח, מניעת רק ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהם 
בּ דעּת וֹ  מאמין  אינ וֹ  ׁש עדין  מחמת רק היא המניעה  וע ּק ר למנעוֹ  ׁש ּת וּ כל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמניעה

בּ זה . ּת לוּ יים ה נּ צחיּ ים  וׁש חיּ יו  זה. דּ בר לעשׂ וֹ ת  צרי ׁש הוּ א כּ ראוּ י  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת

 ׁש וּ ם היה א בּ ודּ אי  בּ אמת , ׁש היא  כּ מוֹ  ישׂ ראל ארץ בּ קד ת מאמין  האדם  היה  אם  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ עיניו נח ׁש בים  ׁש בּ עוֹ לם  המניעוֹ ת  כּ ל היוּ  וא  למנע וֹ  ׁש יּ וּ כל  בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמוֹ נע 
לעבר ׁש צּ ריכין הוא  ה גּ ד וֹ לה המניעה כּ י  כּ לל , מניעוֹ ת אינם  כּ לל.וּ באמת ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלמניעוֹ ת
ׁש ּפ וֹ ר ׁש ין אדם בּ ני  ורבבוֹ ת אלפים  רוֹ אים אנ וּ  וה א  כּ זה . רח וֹ ק   לדר יּמ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
למארסעלייא  נוֹ סע  זה רוח. ספק בּ ׁש ביל  י שׂ ראל  מארץ  י וֹ תר למרח וֹ ק  ליּמ ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמן
ׁש כיחים  וּ לעכּ וֹ  לסטאנ בּ יל ׁש כּ ן מכּ ל מאד , ׁש רחוֹ ק לאמריקא וזה  לל וֹ נדוֹ ן . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ׁש ּמ יאין ענ יּ ים  כּ ּמ ה  רוֹ אים  אנ וּ  ה א ממוֹ ן  מחמת  מניעה  ואם  הר בּ ה . וׁש בים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ברים 
מהוֹ צאוֹ ת  י וֹ תר הרבּ ה ׁש עוֹ לה הר בּ ה הוֹ צא וֹ ת  עליהם  וּ מ וֹ ציאים וּ בנ וֹ תיהם  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ניהם
ׁש הם  מחמת רק הוּ א הא הה וֹ צאוֹ ת, א לּ וּ  לוֹ קחים  וּ מאין י שׂ ראל לארץ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהנּ סיעה 
עוֹ זר ית בּ ר ׁש ה' עד   יתבּ ר לה ' וּ מצ ּפ ים וּ בנ וֹ תיהם. בּ ניהם לה יא  ּכ כּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמׁש ּת וֹ קקים
חוֹ ׁש בים  והיוּ  בּ אמת  מׁש ּת וֹ קקים היוּ  אם  ׁש כּ ן  מ כּ ל  להם, ּמ כרח מה  בּ כל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
ועל  ספק. בּ לי להם עוֹ זר  יתבּ ר ה ' היה בּ ודּ אי  ל ׁש ם לבוֹ א  זה  על  ותחבּ וּ לוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמח ׁש בוֹ ת
בּ ודּ אי בּ אמת ׁש היא כּ מוֹ  מאלף חלק  ישׂ ראל  ארץ  בּ קד ת מאמין האדם היה אם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵכּ ן

ר ׁש היה  מי  כּ מוֹ  י שׂ ראל  לארץ וּ פוֹ רח  רץ אדם  כּ ל  ׁש ם היה  ׁש יּ מצא י וֹ דע  היה אם ץ  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

  

מוֹ נע  ׁש וּ ם  היה  וא  כּ ח וֹ  בּ כל ל ׁש ם רץ היה  ׁש בּ ו דּ אי אדוּ מים , ורבב וֹ ת  אלפים ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 
בּ זריז וּ ת  לׁש ם  ּפ וֹ רח והיה  הוֹ צא וֹ ת . על לוֹ  א ׁש ר  כּ ל וּ מ וֹ כר  לוֹ וה והיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ מנעהוּ 

גּ דוֹ לה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ בבהלה
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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ומשמחת והעצבות הדינים כל מעבירה יתירה  נשמה 

רנ"ו.)פקודי היכלא (דף :ֵ◌ָ◌ָ◌
קיימין דּ א, היכלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמי ׁש אה .
ממנן, וחמׁש  וׁש ּת ין  מאה  ּת לת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יּה 
ארבּ ע  מ נּ ייה וּ  ועילּ א  ׁש ּת א. ימי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְכּ חוּ ׁש בן 
אי נּ וּ ן: ואלּ ין כּ לּ הוּ . על עלּ אין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַסמכין
עסיר יּ "ה . סרטיהא"ל. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְקר ׁש יהא"ל.
דּ היכלא  יתדוֹ ת אקרוּ ן וא לּ ין  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַקדמיא "ל .

◌ָדּ א .

עלמא לבדחא  כּ ד (אלין)אתמנ וּ ן  . ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ ת  מערב אתוֹ ספת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנ ׁש מתא
נפקת , איהי  כּ ד  נפקת, ואיהי ׁש בּ ת . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלערב
כּ ל  מישׂ ראל  וּ מעברי עּמ ּה , א לּ ין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָנפקין
דּ נפׁש א , מריר וּ  וכל יגיעא , וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲעציבוּ ,
בּ דיחי אינּ וּ ן  ואלּ ין דּ עלמא , ר וּ גזא  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

◌ָ◌ְ◌ָעלמא .

 ּכּ לּ ה ו אר בּ עה, מא לּ ין  דּ לת ּת א  אי נּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌
מאינּ וּ ן דּ ינא , לאעבּ רא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאתמנ וּ ן 
בּ גיה נּ ם , ל וֹ ן דּ טרדי וּ מאינּ וּ ן דּ דינא, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָמארי

א לּ יןדּ יסלק וּ ן כּ ל  דּ א , ועל מ נּ ייה וּ . דּ ינא  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
וּ מחדוה  בּ חדוה , קיימי  כּ לּ ה וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ְיתדוֹ ת
לאתעטרא  קיימי  היכלין וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַנפקי ,

דּ אּת מר. כּ מה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א .

ועינוגה  דק ת סעדת מחת מצות  ְְְֲִִֶַַַַַָמאמר

יתרו פ"ח:)פרשת רבּ י(דף  :ַ◌ִ◌
בּ יוֹ מא  אפילוּ  אמר , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ עי אמר , יה וּ דה ר בּ י  נמי. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא 
ּת לת  וּ למיכל יוֹ מא, בּ האי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתענגּ א
שׂ בעא  דּ יׁש ּת כח בּ גין  בּ ׁש בּ תא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי 

בּ עלמא . יוֹ מא  בּ האי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוענּ וּ גא

הקודש: ההבלשון היכל  החמי י. ֲִִֵֵֶַַַַָָההיכל
וחמ ה יו מא ת ל מדי ְְְֲִִִִֵַָֹע
מעליה ה נה. ימת  ח ,יְְְְֲִֵֵֶֶַָָֻממ
וא ה . על ניעלי דיע ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻארעה 
עסיר"ה , סרטיהא "ל, קריהא "ל, :ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָה
ל יתדת נקראי  וא ְְְְִִִֵֵֵֶַָקדמיא "ל .

הה. ֵֶַַָההיכל

הקודש: את בלשון לשמח התמ ְִֵֶַא
למערב(אלו)הע נספת מה , ְְֵֶֶֶֶֶָָָָ

היא יצאת. והיא  ת. לערב ְְְִִֵֶֶֶַַָָת
מעבירי ,ע א ה  צאי י ְֲִִִִֵֵֶַָיצאת,
וכל יגיעה  וכל עצבת ל ְְְְְִִִֵַָָָָָמראל
, ל הע ל  הרגז וכל  פ ה ְְִֶֶֶֶַָָָָֹמרירת

.להע מחי  ה ְְְֵֵֵֶַָָוא ה

הקודש: מהבלשון ת א ְֶַָָָל
 י להעביר  התמ  ,לה ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻמהאר עה
רדי  ת מא יה עלי ת ְֲִִֵֵֵֶַַָָמא
ועל .יה את מה על  יה ת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹא
ע מדת   ,לה היתד ת ל ְְֵֵַַָָָֻ
ההיכלת  וכל ממחה , ויצא ת ְְְְְְִִִֵַָָָָמחה
תאר. מ למעלה, להתע ר  מדי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָע

הקודש: יבלשון   אפ אמר, יצחק ְְֲִִִַַָָרי
צרי אמר , יהדה ר י . ְִִַַַַַָָָָה ת
סע דת   ל ולאכל  הה   ְְְְֱִֵֶֶַַַָֹֹלהתע ג
 וענג בע   צא די  ְְְְִֵֶֶַַַָָֹת,

על.ה ה ֶַָָ



  

 
 

ומשמחת והעצבות הדינים כל מעבירה יתירה  נשמה 

רנ"ו.)פקודי היכלא (דף :ֵ◌ָ◌ָ◌
קיימין דּ א, היכלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמי ׁש אה .
ממנן, וחמׁש  וׁש ּת ין  מאה  ּת לת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יּה 
ארבּ ע  מ נּ ייה וּ  ועילּ א  ׁש ּת א. ימי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְכּ חוּ ׁש בן 
אי נּ וּ ן: ואלּ ין כּ לּ הוּ . על עלּ אין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַסמכין
עסיר יּ "ה . סרטיהא"ל. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְקר ׁש יהא"ל.
דּ היכלא  יתדוֹ ת אקרוּ ן וא לּ ין  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַקדמיא "ל .

◌ָדּ א .

עלמא לבדחא  כּ ד (אלין)אתמנ וּ ן  . ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ ת  מערב אתוֹ ספת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנ ׁש מתא
נפקת , איהי  כּ ד  נפקת, ואיהי ׁש בּ ת . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלערב
כּ ל  מישׂ ראל  וּ מעברי עּמ ּה , א לּ ין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָנפקין
דּ נפׁש א , מריר וּ  וכל יגיעא , וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲעציבוּ ,
בּ דיחי אינּ וּ ן  ואלּ ין דּ עלמא , ר וּ גזא  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

◌ָ◌ְ◌ָעלמא .

 ּכּ לּ ה ו אר בּ עה, מא לּ ין  דּ לת ּת א  אי נּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌
מאינּ וּ ן דּ ינא , לאעבּ רא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאתמנ וּ ן 
בּ גיה נּ ם , ל וֹ ן דּ טרדי וּ מאינּ וּ ן דּ דינא, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָמארי

א לּ יןדּ יסלק וּ ן כּ ל  דּ א , ועל מ נּ ייה וּ . דּ ינא  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
וּ מחדוה  בּ חדוה , קיימי  כּ לּ ה וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ְיתדוֹ ת
לאתעטרא  קיימי  היכלין וכלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַנפקי ,

דּ אּת מר. כּ מה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א .

ועינוגה  דק ת סעדת מחת מצות  ְְְֲִִֶַַַַַָמאמר

יתרו פ"ח:)פרשת רבּ י(דף  :ַ◌ִ◌
בּ יוֹ מא  אפילוּ  אמר , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ עי אמר , יה וּ דה ר בּ י  נמי. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא 
ּת לת  וּ למיכל יוֹ מא, בּ האי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתענגּ א
שׂ בעא  דּ יׁש ּת כח בּ גין  בּ ׁש בּ תא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי 

בּ עלמא . יוֹ מא  בּ האי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוענּ וּ גא

הקודש: ההבלשון היכל  החמי י. ֲִִֵֵֶַַַַָָההיכל
וחמ ה יו מא ת ל מדי ְְְֲִִִִֵַָֹע
מעליה ה נה. ימת  ח ,יְְְְֲִֵֵֶֶַָָֻממ
וא ה . על ניעלי דיע ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻארעה 
עסיר"ה , סרטיהא "ל, קריהא "ל, :ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָה
ל יתדת נקראי  וא ְְְְִִִֵֵֵֶַָקדמיא "ל .

הה. ֵֶַַָההיכל

הקודש: את בלשון לשמח התמ ְִֵֶַא
למערב(אלו)הע נספת מה , ְְֵֶֶֶֶֶָָָָ

היא יצאת. והיא  ת. לערב ְְְִִֵֶֶֶַַָָת
מעבירי ,ע א ה  צאי י ְֲִִִִֵֵֶַָיצאת,
וכל יגיעה  וכל עצבת ל ְְְְְִִִֵַָָָָָמראל
, ל הע ל  הרגז וכל  פ ה ְְִֶֶֶֶַָָָָֹמרירת

.להע מחי  ה ְְְֵֵֵֶַָָוא ה

הקודש: מהבלשון ת א ְֶַָָָל
 י להעביר  התמ  ,לה ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻמהאר עה
רדי  ת מא יה עלי ת ְֲִִֵֵֵֶַַָָמא
ועל .יה את מה על  יה ת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹא
ע מדת   ,לה היתד ת ל ְְֵֵַַָָָֻ
ההיכלת  וכל ממחה , ויצא ת ְְְְְְִִִֵַָָָָמחה
תאר. מ למעלה, להתע ר  מדי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָע

הקודש: יבלשון   אפ אמר, יצחק ְְֲִִִַַָָרי
צרי אמר , יהדה ר י . ְִִַַַַַָָָָה ת
סע דת   ל ולאכל  הה   ְְְְֱִֵֶֶַַַָֹֹלהתע ג
 וענג בע   צא די  ְְְְִֵֶֶַַַָָֹת,

על.ה ה ֶַָָ



   

השבת מיום מתברכים הימים כל 

 בּ רכתא לאזדּ ּמ נא  אמר , א בּ א  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ לעילּ א , י וֹ מין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְבּ אינּ וּ ן 
י וֹ מא , והאי  י וֹ מא . מהאי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מת בּ רכאן 
דּ נחית  מּט לּ א  אנ ּפ ין, דּ זעיר  ריׁש יּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַמליא 
ואטיל  דּ כלּ א, סתימא קדּ יׁש א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵמעּת יקא
זמני, ּת לת  קדּ י ׁש ין, דּ ת ּפ וּ חין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלחקלא 
כּ לּ ה וּ  דּ יתבּ רכ וּ ן ׁש בּ תא, עייל  ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִמכּ ד 

◌ָ◌ֲ◌ַכּ חדא .

 ּת לת לאתענ גּ א נׁש , בּ ר  בּ עי דּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּת ליא  בּ הא דּ הא  א לּ ין , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִזמנין
קדּ יׁש א , בּ ע ּת יקא  דּ לעי לּ א, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנ וּ תא 

אּפ  בּ רוּ בזעיר  וּ בעי  דּ תּפ וּ חין. וּ בחקלא ין, ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
וּ מאן בּ ה וּ . וּ למחדי בּ הוּ , לאתענגּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנ ׁש 
ּפ גימוּ תא  אחזי  מנייה וּ , סע וּ דתא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ גרע

ס גּ י. נׁש  בּ ר  דּ הה וּ א  ועוֹ נׁש יּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא 

הברכה להשרות פעמים ג' שולחנו לסדר צריך

 ּת לת ּפ ת וֹ רי ּה , לסדּ רא  בּ עי , ּכ ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ולא  ׁש בּ תא, עייל  מכּ ד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִזמני,
בּ רכתא  ות ׁש רי  ריקניּ א, ּפ ת וֹ רי ּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש ּת כּ ח 
וּ בהאי דּ ׁש בּ תא . יוֹ מי  ׁש אר  כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲעליּה ,

לעילּ א . מהימנוּ תא ותלי אחזי, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמלּ ה,

 דּ א ׁש לים מאן האי  אמר, ׁש מעוֹ ן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נפיק  קלא בּ ׁש בּ תא, סע וּ דתי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְּת לת 

עלי ּה , נח )וּ מכרזא  על (ישעיה  ּת תע נּ ג אז  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
לקבל  חדא, סעוּ דתא  דּ א רפ"חיי ', (ויקרא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌

קדּ י ׁש ין.ע "ב ) דּ כל קדּ יׁש א  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַע ּת יקא 
סע וּ דתא  דּ א ארץ , בּ מתי על  ְוהר כּ בּת י◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדּ י ׁש ין. דּ תּפ וּ חין חקלא  לקבל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּת ניינא ,
הוּ א  דּ א , אבי יעקב  נחלת  ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌

אּפ ין. בּ זעיר דּ א ׁש ּת לים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימוּ 

השבת ביום נמצאים והברכות האמונה  כל

, סעוּ דתי ּה לאׁש למא  בּ עי ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ כלּ ה וּ  לאתענגּ א ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָוּ בעי 

הקודש: להזמי בלשון אמר , א א  ְְִִַַַַָָרי
מעלה ימי  ת א ְְְְִֶַָָָָָרכה
הה ב הה ,  ה מ רכיתְְִִִֶֶֶַַַַָ
חת  מל יאנ זעיר  ל  רא ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמלא
מיל הל , ל הסר  דה ְִִִֵֶַַַַַָָָֹמהעיק
עמי ל י דה חיה ְְְִִִִֵַַַָָֹל דה
אחד. רכית  ת, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻמכנסת

הקודש: להתע גבלשון  אד צרי זה ְְְִִֵֶַַָָָועל 
ליה זה  הרי ,ל ה עמיה לְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
,דה עיק  העלינה ְֱִֶַַָָָָָָהאמנה
וצרי .חיה בדה  , י אנ ְְְְִִִִִֵֵַַַָבזעיר
מי  .ה ול מח  ה להתעג  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאד
למעלה , ג מראה ,מה סע דה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָרע

ד ל. הה א  האד ל  ְְֶַָָָָָוענ

הקודש: לסרבלשון  צרי  ְִִֵַָָמ
ת, מכנסת עמי ל  לחנְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
עליו ותרה  ריק, לחנ יצא  ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֻולא 
בבר ה ת , ימת אר  ל ְְְַַַַָָָָָָָה רכה 
העלינה. האמנה  את ותלה מראה  ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָה ה

הקודש: מי בלשון זה אמר,  מע ְִִִֶַַָרי
קל ת, סע ד ת  ל ליְְְִֶַַָָֹ

עליו: מכריז נח)יצא  על(ישעיה תע ג אז ְְִִֵַַַַָָָ
דה העיק נגד  אחת סע דה ז ְְִֶֶַַַַָָָה '.
מתי  על יבוהר .ידה ל  ְְְְֳִִִֵֶַַַָָל
דה נגד  נ ה סע דה ז   ְְְְִֵֶֶֶָָָאר
נחלת   י והאכל .י דה חי ְְְֲֲִִִַַַַַַַה
המה הלמת זהי  אבי ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹיעקב

.יאנ ְְִִֵַזעיר

הקודש: לה לי בלשון  צרי כנגְְְְִִֶַָָ
העדת כל  להתעג  וצרי , דתְְְְְְִִֵַַָָָסע

  

מנּ ייהוּ , וחד חד  בּ כל וּ למחדי ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,
ׁש לימתא  מהימנ וּ תא  דּ איה וּ  וּ בגיןמ וּ ם  . ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

זמנין ׁש אר מ כּ ל אתיּק ר , ׁש בּ תא  , ַּכ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ולא  א ׁש ּת כח, בּ יּה  דּ כ לּ א  מ וּ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוח גּ ין ,
רבּ י אמר  וח גּ י. זמני בּ כלּ ה וּ  הכי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
כּ לּ א  דּ אׁש ּת כח מוּ ם , ּכ בּ גין ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא ,

דּ כּת יב , זמנין. ּת לת  אידכּ ר  (בראשיתבּ י ּה , ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ו יּ ׁש בּ וֹ ת ב ) הביעי. בּ יּ וֹ ם א הים  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַויכל 

י וֹ ם  את  אלהים  ויבר הביעי . ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם 
◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ביעי.

והכנת  דק ת סעדת לכבד  ה אים ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָמחת

,סבא )אבּ א המנונא  רב  הוה (נ"א כּ ד ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ח דּ י, הוי דּ ׁש בּ תא , בּ סעוּ דתא  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָיתיב
היא  דּ א אמר , והוה וחד, חד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 
ק דּ יׁש א  דּ עּת יקא  קדּ י ׁש א , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתא
הוה  אחרא בּ סע וּ דתא  דּ כלּ א. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסתימא
בּ רי דּ קוּ דׁש א  סעוּ דתא  היא  דּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר ,
בּ כל  ח דּ י והוה  סעוּ דתי , בּ כלּ הוּ  וכן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א.

הוה  כּ ד וחד. ע "ב )חד פ"ח  א ׁש לים (דף ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
סעוּ דתי אׁש לימוּ  אמר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,

◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ מהימנ וּ תא .

, לסעוּ דתא אתי הוה  כּ ד ׁש מעוֹ ן, ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
סע וּ דתא  אתקינוּ  הכי, אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהוה 

עלּ אה , סעוּ דתאדּ מהימנ וּ תא  אתקינוּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וח דּ י יתיב והוה א ׁש לים דּ מל כּ א , כּ ד . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אז עלי ּה , מכרזי  הווֹ  ּת ליתאה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתא
ארץ  בּ מתי  על  והר כּ בּת י יי' על  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת תענּ ג 

. אבי יעקב  נחלת   ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌

סעוּ דתי אלּ ין לאבוּ י, אלעזר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ליליא  ליּה , אמר  מת ּת קנין . ֵהי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ מתי על   והר כּ בּת י כּ תיב, ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא ,
מטר וֹ ניתא , מת בּ רכא  בּ ליליא, בּ יּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָארץ.
ּפ תוֹ ריּה  וּ מתבּ רכא  ּת ּפ וּ חין , חקל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌◌ְוכ לּ הוּ 
וההוּ א  א ּת וֹ ספת , ונ ׁש מתא  נׁש , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ בר

הוי. דּ מטר וֹ ניתא  חדוה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵליליא,

 מ , מה ואחת  אחת  כל ְְְְִִֵֶַַַַַָֹולמח
הלמה האמנה  היא  מ , ְֱִִֵֶַָָָָ

ימה אר מל נת דה ְְְְִִִַַַַַָָָָה ת
ולא נמצא,  הל מ ,י ְְְִִִֶַַַָָֹֹוהח
ר י  אמר .י והח ימה כל  ְְְְִִִִַַַַַַָָָָנמצא 
, נמצא הל מ , מ ְִִִִֶַָָָֹח יא,

תב ,עמי ל ב)נז ר (בראשית ְְִִֶַָָָֹ
 ות הביעי .    אלהי ְְְֱִִִִַַַַַַֹויכל
הביעי. י את אלהי ויבר ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹה ביעי.

הקודש: אא בלשון  סבא)רי המנונא ,(רב  ִַַָ
מח היה ה ת, סע דת י ב  ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
סעדה ז הי א מר : והיה  ואחת, אחת ְְְְִֵַַַַָָָָכל 
ל הסר ד ה הע יק ל  ְְִִֶֶַַַָָָָקד ה
זהי  א מר : היה  האחרת ע דה ְִֵֶֶַַַָָָָֹה ל.
כל  וכ הא,  ר דה ל ְְְֵֶַָָָָסע דה
ואחת. אחת כל  מח  והיה ְְְְֵַַַַַַָָָָה עדת.
אמר: הע דת , את לימ ְְְִֵֶֶַַָָהיה 

האמנה. סע דת למ ְְְֱִָָנ

הקודש: אבלשון  היה  מע ְְִִֶַָָָרי
סעדה  התקינ : א מר  היה ְְְִֵַַָָָָָל עדה ,

העלינה. האמנה  סעדתל התקינ ְְְֱִֶֶַַָָָָ
ומח יב והיה  .ל הלי ה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עליו: מכריזי הי ליית, ְְְִִִִַָָָָסע דה
על(ישעיהנח) יבוהר ה' על  תע ג ְְְְִִִַַַַַָאז

.אבי יעקב נחלת  י והאכל אר ְְֲֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָֹמתי

הקודש: איבלשון  לאביו , אלעזר  ר י ְְִִֵֶַַָָָָאמר 
,ל אמר  ?ל ה הע ד ת את ניְְְִֶַַַַָָמת
מתי  על יבוהר תב ת ְְְֳִִֵֵַַַָָָליל 
וכל ה בירה מתרכת ילה   . ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאר
ל לחנ רמת ,חי ה ְְְִִֵֵֶַַָָֻדה 
ה ילה ת וא נספת, נ מה , ְְְֶֶַַָָָָָאד

הא. ה בירה ְְִִַַָמחת



   

השבת מיום מתברכים הימים כל 

 בּ רכתא לאזדּ ּמ נא  אמר , א בּ א  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ לעילּ א , י וֹ מין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְבּ אינּ וּ ן 
י וֹ מא , והאי  י וֹ מא . מהאי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מת בּ רכאן 
דּ נחית  מּט לּ א  אנ ּפ ין, דּ זעיר  ריׁש יּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַמליא 
ואטיל  דּ כלּ א, סתימא קדּ יׁש א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵמעּת יקא
זמני, ּת לת  קדּ י ׁש ין, דּ ת ּפ וּ חין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלחקלא 
כּ לּ ה וּ  דּ יתבּ רכ וּ ן ׁש בּ תא, עייל  ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִמכּ ד 

◌ָ◌ֲ◌ַכּ חדא .

 ּת לת לאתענ גּ א נׁש , בּ ר  בּ עי דּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּת ליא  בּ הא דּ הא  א לּ ין , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִזמנין
קדּ יׁש א , בּ ע ּת יקא  דּ לעי לּ א, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנ וּ תא 

אּפ  בּ רוּ בזעיר  וּ בעי  דּ תּפ וּ חין. וּ בחקלא ין, ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
וּ מאן בּ ה וּ . וּ למחדי בּ הוּ , לאתענגּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנ ׁש 
ּפ גימוּ תא  אחזי  מנייה וּ , סע וּ דתא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ גרע

ס גּ י. נׁש  בּ ר  דּ הה וּ א  ועוֹ נׁש יּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא 

הברכה להשרות פעמים ג' שולחנו לסדר צריך

 ּת לת ּפ ת וֹ רי ּה , לסדּ רא  בּ עי , ּכ ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ולא  ׁש בּ תא, עייל  מכּ ד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִזמני,
בּ רכתא  ות ׁש רי  ריקניּ א, ּפ ת וֹ רי ּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש ּת כּ ח 
וּ בהאי דּ ׁש בּ תא . יוֹ מי  ׁש אר  כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲעליּה ,

לעילּ א . מהימנוּ תא ותלי אחזי, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמלּ ה,

 דּ א ׁש לים מאן האי  אמר, ׁש מעוֹ ן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נפיק  קלא בּ ׁש בּ תא, סע וּ דתי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְּת לת 

עלי ּה , נח )וּ מכרזא  על (ישעיה  ּת תע נּ ג אז  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
לקבל  חדא, סעוּ דתא  דּ א רפ"חיי ', (ויקרא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌

קדּ י ׁש ין.ע "ב ) דּ כל קדּ יׁש א  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַע ּת יקא 
סע וּ דתא  דּ א ארץ , בּ מתי על  ְוהר כּ בּת י◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדּ י ׁש ין. דּ תּפ וּ חין חקלא  לקבל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּת ניינא ,
הוּ א  דּ א , אבי יעקב  נחלת  ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌

אּפ ין. בּ זעיר דּ א ׁש ּת לים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימוּ 

השבת ביום נמצאים והברכות האמונה  כל

, סעוּ דתי ּה לאׁש למא  בּ עי ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ כלּ ה וּ  לאתענגּ א ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָוּ בעי 

הקודש: להזמי בלשון אמר , א א  ְְִִַַַַָָרי
מעלה ימי  ת א ְְְְִֶַָָָָָרכה
הה ב הה ,  ה מ רכיתְְִִִֶֶֶַַַַָ
חת  מל יאנ זעיר  ל  רא ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמלא
מיל הל , ל הסר  דה ְִִִֵֶַַַַַָָָֹמהעיק
עמי ל י דה חיה ְְְִִִִֵַַַָָֹל דה
אחד. רכית  ת, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻמכנסת

הקודש: להתע גבלשון  אד צרי זה ְְְִִֵֶַַָָָועל 
ליה זה  הרי ,ל ה עמיה לְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
,דה עיק  העלינה ְֱִֶַַָָָָָָהאמנה
וצרי .חיה בדה  , י אנ ְְְְִִִִִֵֵַַַָבזעיר
מי  .ה ול מח  ה להתעג  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאד
למעלה , ג מראה ,מה סע דה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָרע

ד ל. הה א  האד ל  ְְֶַָָָָָוענ

הקודש: לסרבלשון  צרי  ְִִֵַָָמ
ת, מכנסת עמי ל  לחנְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
עליו ותרה  ריק, לחנ יצא  ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֻולא 
בבר ה ת , ימת אר  ל ְְְַַַַָָָָָָָה רכה 
העלינה. האמנה  את ותלה מראה  ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָה ה

הקודש: מי בלשון זה אמר,  מע ְִִִֶַַָרי
קל ת, סע ד ת  ל ליְְְִֶַַָָֹ

עליו: מכריז נח)יצא  על(ישעיה תע ג אז ְְִִֵַַַַָָָ
דה העיק נגד  אחת סע דה ז ְְִֶֶַַַַָָָה '.
מתי  על יבוהר .ידה ל  ְְְְֳִִִֵֶַַַָָל
דה נגד  נ ה סע דה ז   ְְְְִֵֶֶֶָָָאר
נחלת   י והאכל .י דה חי ְְְֲֲִִִַַַַַַַה
המה הלמת זהי  אבי ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹיעקב

.יאנ ְְִִֵַזעיר

הקודש: לה לי בלשון  צרי כנגְְְְִִֶַָָ
העדת כל  להתעג  וצרי , דתְְְְְְִִֵַַָָָסע

  

מנּ ייהוּ , וחד חד  בּ כל וּ למחדי ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,
ׁש לימתא  מהימנ וּ תא  דּ איה וּ  וּ בגיןמ וּ ם  . ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

זמנין ׁש אר מ כּ ל אתיּק ר , ׁש בּ תא  , ַּכ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ולא  א ׁש ּת כח, בּ יּה  דּ כ לּ א  מ וּ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוח גּ ין ,
רבּ י אמר  וח גּ י. זמני בּ כלּ ה וּ  הכי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
כּ לּ א  דּ אׁש ּת כח מוּ ם , ּכ בּ גין ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא ,

דּ כּת יב , זמנין. ּת לת  אידכּ ר  (בראשיתבּ י ּה , ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ו יּ ׁש בּ וֹ ת ב ) הביעי. בּ יּ וֹ ם א הים  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַויכל 

י וֹ ם  את  אלהים  ויבר הביעי . ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם 
◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ביעי.

והכנת  דק ת סעדת לכבד  ה אים ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָמחת

,סבא )אבּ א המנונא  רב  הוה (נ"א כּ ד ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ח דּ י, הוי דּ ׁש בּ תא , בּ סעוּ דתא  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָיתיב
היא  דּ א אמר , והוה וחד, חד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 
ק דּ יׁש א  דּ עּת יקא  קדּ י ׁש א , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתא
הוה  אחרא בּ סע וּ דתא  דּ כלּ א. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסתימא
בּ רי דּ קוּ דׁש א  סעוּ דתא  היא  דּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר ,
בּ כל  ח דּ י והוה  סעוּ דתי , בּ כלּ הוּ  וכן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א.

הוה  כּ ד וחד. ע "ב )חד פ"ח  א ׁש לים (דף ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
סעוּ דתי אׁש לימוּ  אמר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,

◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ מהימנ וּ תא .

, לסעוּ דתא אתי הוה  כּ ד ׁש מעוֹ ן, ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
סע וּ דתא  אתקינוּ  הכי, אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהוה 

עלּ אה , סעוּ דתאדּ מהימנ וּ תא  אתקינוּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וח דּ י יתיב והוה א ׁש לים דּ מל כּ א , כּ ד . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אז עלי ּה , מכרזי  הווֹ  ּת ליתאה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסעוּ דתא
ארץ  בּ מתי  על  והר כּ בּת י יי' על  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת תענּ ג 

. אבי יעקב  נחלת   ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌

סעוּ דתי אלּ ין לאבוּ י, אלעזר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ליליא  ליּה , אמר  מת ּת קנין . ֵהי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ מתי על   והר כּ בּת י כּ תיב, ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא ,
מטר וֹ ניתא , מת בּ רכא  בּ ליליא, בּ יּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָארץ.
ּפ תוֹ ריּה  וּ מתבּ רכא  ּת ּפ וּ חין , חקל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌◌ְוכ לּ הוּ 
וההוּ א  א ּת וֹ ספת , ונ ׁש מתא  נׁש , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ בר

הוי. דּ מטר וֹ ניתא  חדוה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵליליא,

 מ , מה ואחת  אחת  כל ְְְְִִֵֶַַַַַָֹולמח
הלמה האמנה  היא  מ , ְֱִִֵֶַָָָָ

ימה אר מל נת דה ְְְְִִִַַַַַָָָָה ת
ולא נמצא,  הל מ ,י ְְְִִִֶַַַָָֹֹוהח
ר י  אמר .י והח ימה כל  ְְְְִִִִַַַַַַָָָָנמצא 
, נמצא הל מ , מ ְִִִִֶַָָָֹח יא,

תב ,עמי ל ב)נז ר (בראשית ְְִִֶַָָָֹ
 ות הביעי .    אלהי ְְְֱִִִִַַַַַַֹויכל
הביעי. י את אלהי ויבר ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹה ביעי.

הקודש: אא בלשון  סבא)רי המנונא ,(רב  ִַַָ
מח היה ה ת, סע דת י ב  ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
סעדה ז הי א מר : והיה  ואחת, אחת ְְְְִֵַַַַָָָָכל 
ל הסר ד ה הע יק ל  ְְִִֶֶַַַָָָָקד ה
זהי  א מר : היה  האחרת ע דה ְִֵֶֶַַַָָָָֹה ל.
כל  וכ הא,  ר דה ל ְְְֵֶַָָָָסע דה
ואחת. אחת כל  מח  והיה ְְְְֵַַַַַַָָָָה עדת.
אמר: הע דת , את לימ ְְְִֵֶֶַַָָהיה 

האמנה. סע דת למ ְְְֱִָָנ

הקודש: אבלשון  היה  מע ְְִִֶַָָָרי
סעדה  התקינ : א מר  היה ְְְִֵַַָָָָָל עדה ,

העלינה. האמנה  סעדתל התקינ ְְְֱִֶֶַַָָָָ
ומח יב והיה  .ל הלי ה . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עליו: מכריזי הי ליית, ְְְִִִִַָָָָסע דה
על(ישעיהנח) יבוהר ה' על  תע ג ְְְְִִִַַַַַָאז

.אבי יעקב נחלת  י והאכל אר ְְֲֲֲֳִִֵֶַַַַַָָָֹמתי

הקודש: איבלשון  לאביו , אלעזר  ר י ְְִִֵֶַַָָָָאמר 
,ל אמר  ?ל ה הע ד ת את ניְְְִֶַַַַָָמת
מתי  על יבוהר תב ת ְְְֳִִֵֵַַַָָָליל 
וכל ה בירה מתרכת ילה   . ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָאר
ל לחנ רמת ,חי ה ְְְִִֵֵֶַַָָֻדה 
ה ילה ת וא נספת, נ מה , ְְְֶֶַַָָָָָאד

הא. ה בירה ְְִִַַָמחת



   

תא צפרא סעדת עת מחים הע למת ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָל 

 וּ למיכ בּ חדוותא, למחדי נׁש  ל בּ ר  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ יוֹ מא  דּ מטר וֹ ניתא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסע וּ דתא 

כּ תיבדּ ׁש בּ תא  ּת ניינא, בּ סע וּ דתא  (ישעיה, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ו דּ אי.נח ) יי ' על  יי'. על ּת תע נּ ג ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

קדּ יׁש א , עּת יקא את גּ ליא  ׁש עתא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ ההיא
בּ חדוותא עלמין וּ ׁש לימוּ וכלּ ה וּ  , ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וּ סע וּ דתא  עב דּ ינן, דּ עּת יקא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוותא
ה וּ א ו דּ אי.דּ ילי ּה  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

בשבת בסעודותיו לשמוח האדם צריך 

 כּ תיב דּ ׁש בּ תא , ּת ליתאה ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יעקב  נחלת   ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אּפ ין, דּ זעיר סעוּ דתא היא  דּ א .ָאבי◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יוֹ מין, ׁש יתא וכלּ הוּ  בּ ׁש לימוּ תא . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְדּ הוי
נ ׁש  בּ ר  וּ בעי  מת בּ רכן. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמההוּ א
א לּ ין וּ לאׁש למא  בּ סע וּ דתיּה , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְלמחדי
מהימנוּ תא  סע וּ דתי דּ אי נּ וּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,
דּ י דּ ישׂ ראל, ק דּ יׁש א דּ זרעא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש לימתא,
ולא  היא , דּ ילה וֹ ן דּ הא עלּ אה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנ וּ תא 
וּ מ זּ ל וֹ ת . כּ וֹ כבים עב וֹ דת ע וֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ עּמ ין

אמר ,  ּכ לא )וּ בגיני  בּ ני(שמות וּ בין בּ יני ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

א ׁש ּת מוֹ דעוּ ן אלּ ין , בּ סעוּ דתי  חזי, ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌
דּ אינּ וּ ן מל כּ א . בּ ני דּ אינּ וּ ן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

בּ ני דּ אינּ וּ ן  דּ מלכּ א, ,מהימנוּ תא מהיכלא ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אחזי מנּ ייהוּ , סע וּ דתא  חד דּ פגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן
דּ לאו גּ רמיּה  ואחזי  לעילּ א , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ גימ וּ תא
מבּ ני דּ לאו הוּ א, עלּ אה  מלכּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני
ק דּ יׁש א  מזּ רעא דּ לאו ה וּ א  דּ מלכּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלא
ח וּ מרא  עליּה  ויהבין הוּ א. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל

וגו '. דּ גיהנּ ם דּ ינא  מלּ ין, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ תלת 

טבים המים מן יתר מעלה  יתרה ד ק ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה מחה 

בּ עי וח גּ ין, זמנין ׁש אר  בּ כלה וֹ  חזי , ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ואי למסכּ ני . וּ למחדי לחדי, נׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ר

הקודש: מחהבלשון ל מח אד ְְְְִִִַָָָָֹוצרי
ה בירה . סע דת  התולאכל י, ְְְְֱִֶַַַַָָֹ

ה'. על תעג אז תב ה נ ה ְְְִִַַַַַָָָָעדה
הע יק  נגלה עה ת א ו אי. ה' ְִִֶֶַַַַָָָָעל
מחה , הע למת וכל ,ד ְְְִַָָָָָה
 אנ הע יק ל והחדוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָוהלמת

ואי. דתסע וז הי  ,י ְְִִַַָע

הקודש: לבלשון הליית ְְִִֶַַָע דה 
.אבי יעקב  נחלת יוהאכל תב ְְֲֲֲִִַַַַַַָָָֹת
הא י אנ זעיר ל  הע דה ְְְִִֵֶֶַַָז הי 
ת מא מיה ת וכל  ְְִִֵֵֵֶַָָָלמת.
למח אד וצרי . רכימת ְְְְְִִִִֵַָָָָֹלמת
 ה ,לה הע ד ת לילה דתסעְְְְִִֵֶַַַָָ
קד זרע ל הלמה האמנה ְְֱֵֶֶַַָָָָסע דת
היא העלינה האמנה  י ראל, ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָל
עבדת  ע בדי  יע ל ולא  הְְֲִֵֶֶֶַַָֹ

אמר,  מ מלת. כבישמות) ִִַַָָָָ
י ראל.לא) ני  בי ְְִִֵֵֵֵָיני

הקודש: הלבלשון  עדת  ראה , ְְֵַַָֹא
 הו  לה ני ה יראל דעי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנ

האמנה ני הו ל ה מי מהיכל  , ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ג מראה , מה אחת סעדה  גְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
מני   אינ עצמ את מראה  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָלמעלה,
,ל ה היכל מ ני  אינ , העלי ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה
תניונ יראל, ל  קד מרע   אינ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָו
 י  דברי ל ה  ל חמר ְְִִֶֶָָָָֹֹעליו 

.'וכ  יה ְִֵַֹה

הקודש: המיבלשון אר  כל ראה , ְְְְִֵַַָָֹבא
את  לח  למח אד צרי י ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹוהח

  

למסכּ ני, יהיב ולא בּ לחוֹ דוֹ י , חדּ י  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהוּ א
ולא  חדּ י, בּ לחוֹ דוֹ י  דּ הא  סגּ י , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְעוֹ נ ׁש יּה 

כּ תיב , עלי ּה  לאחרא. חדוּ  ב )יהיב (מלאכי  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ח גּ יכם . ּפ ר ׁש  ּפ ניכם על  פרׁש  ואיוזריתי ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

יהיב דּ לא  גּ ב על אף  חדּ י, בּ ׁש בּ תא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאיה וּ 
כּ ׁש אר ע וֹ נׁש א, עליּה  יהבין  לא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאחרא ,

וח גּ ין ּפ ר ׁש זמנין ח גּ יכם . ּפ רׁש  דּ כּת יב  , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
וּ כתיב  ׁש בּ ּת כם. ּפ ר ׁש  ו א קאמר , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַחגּ יכם

א ) שׂ נאה (ישעיה וּ מוֹ עדיכם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָחדׁש יכם
קאמר. לא  ׁש בּ ת  ואלּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפ ׁש י .

הקב"ה של שמו שבת

. י שׂ ראל בּ ני וּ בין  בּ יני  כּ תיב ,  ּכ ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
א ׁש ּת כח  מהימנוּ תא דּ כל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מוּ ם
נׁש מתא  נ ׁש  לבר  ליּה  יהבין  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תא ,
דּ כל  נׁש מתא עלּ אה, נׁש מתא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא ,
דּ אתי. דּ עלמא כּ דוּ גמא בּ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש לימוּ 
ׁש מא  ׁש בּ ת. מהוּ  ׁש בּ ת. אקרי  ּכ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגיני
ׁש לים  דּ איהוּ  ׁש מא  ה וּ א.  בּ רי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ קוּ דׁש א

סטרוֹ י. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל

 ליּה ווי הוּ א.  ּכ ו דּ אי י וֹ סי, רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
חדוותא  א ׁש לים דּ לא  נ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבר 
דּ ילי ּה . חדוותא  וּ מאן קדּ יׁש א . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מל כּ א 

מהימנ וּ תא . סעוּ דתי  ּת לת  סעוּ דתיאלּ ין ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכלּ ה וּ  בּ הוּ . כּ לילן  ויעקב יצחק ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אברהם
מ כּ ל  ׁש לימוּ תא , מהימנ וּ תא  חדוּ  על  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִחדוּ 

◌ְ◌ִסטרוֹ י.

במאתים נשמעת השמחה  וביום מהגיהינום, הרשעים נחים קודש בשבת
עולמותוחמשים

,אבהן מתעּט רן  יוֹ מא בּ הדין ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
הכי דּ לאו  מה ינקין, בּ נין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכל 

וּ  ח גּ ין  ׁש אר  י וֹ מא ,בּ כל  בּ הדין  זמנין . ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
כּ ל  י וֹ מא , בּ הדין  נייחין. דּ גיהנּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַחיּ יב יּ א 
בּ עלמא . מתערין  ולא  את כּ פיין , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִדּ ינין 
בּ עטרין מתע ּט רא  אוֹ רייתא י וֹ מא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הדין

 תנ ולא  לב מח  ה א   וא ,י ְְְֲִִִֵֵַַָָֹהענ
ולא מח , לב הרי רב, ענ   י ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹלענ

תב עליו לאחר . מחה  תב)נ (מלאכי  ְְִֵֵַָָָָ
.יכח ר ניכ על  פר וא וזריתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

 ת נ א  ב  על א ת , מח ְֵֵֶַַַַַָָֹה א
ב אר ענ עליו תני נ לא  ְְְְִִֵֶַָָָֹֹלאחר 

 יוהח ימ ה.יכח ר תב  , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
.כ  ר ולא  , יכ ח ר ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאמר

א)וכתב  נאה(ישעיה  עדיכמ יכ חד ְְְֲֵֵֶֶָָָָ
אמר. לא ת  וא ְְִִַַַָָֹנפי.

הקודש: בי בלשון  יני תב  מִִֵֵָָ
נמצאת  האמ נה ל מ יראל. ְְְֱִִִֵֵֵֶָָָָני
אחרת, נ מה לאד תנינ ְְְִֶֶַַָָָָָָת,
, הלמת ל נ מה  עלינה , ְְְְֵֶֶַָָָָָָָנ מה
נקראת   מ ה א. ל הע ְְְִִֵַַָָָָֻדגמת
דה ל   ת? ה מה  ֵֶֶַַַַָָָת.
צדדיו. מל ל הא  ה א , רְִֵֵֶָָָָָ

הקודש: הא .בלשון  ואי יסי, ר י ִֵַַַַָָאמר 
 לה מחה את  לימ א לאד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹא י
ל א ? מחת מהי . ד ְְִִֵַַָָֹה

האמנה ל  אברההעד ת  סעדת , ְְְֱֶֶַַָָָָ
מחה וכ ,ה ליל ויעקב ְְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻיצחק
צדדיו. מל למה אמנה מחה , ְְְֱִִֵַָָָָָָעל 

הקודש: מתע ריבלשון ה ה  , נינְְִִִֶַַַָ
  אי מה  ,נקיי ניה וכל  ְְִִֵֵֶַַָָָָהאב ת,
הה   .ימוה י הח אר  ְְְְִִֶַַַַַַָָכל 
יני ה ל  הה  .נחי יהה ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹר עי
הה   . ל ע ררי מתע ולא  יְְְְִִִִֶַַָָֹנכ
 למת. עטרת מתע רת ְְֲִֵֶֶַַַַָָה רה



   

תא צפרא סעדת עת מחים הע למת ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָל 

 וּ למיכ בּ חדוותא, למחדי נׁש  ל בּ ר  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ יוֹ מא  דּ מטר וֹ ניתא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסע וּ דתא 

כּ תיבדּ ׁש בּ תא  ּת ניינא, בּ סע וּ דתא  (ישעיה, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ו דּ אי.נח ) יי ' על  יי'. על ּת תע נּ ג ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

קדּ יׁש א , עּת יקא את גּ ליא  ׁש עתא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ ההיא
בּ חדוותא עלמין וּ ׁש לימוּ וכלּ ה וּ  , ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וּ סע וּ דתא  עב דּ ינן, דּ עּת יקא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוותא
ה וּ א ו דּ אי.דּ ילי ּה  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

בשבת בסעודותיו לשמוח האדם צריך 

 כּ תיב דּ ׁש בּ תא , ּת ליתאה ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יעקב  נחלת   ְוהאכלּת י◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אּפ ין, דּ זעיר סעוּ דתא היא  דּ א .ָאבי◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יוֹ מין, ׁש יתא וכלּ הוּ  בּ ׁש לימוּ תא . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְדּ הוי
נ ׁש  בּ ר  וּ בעי  מת בּ רכן. ׁש לימוּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמההוּ א
א לּ ין וּ לאׁש למא  בּ סע וּ דתיּה , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְלמחדי
מהימנוּ תא  סע וּ דתי דּ אי נּ וּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי ,
דּ י דּ ישׂ ראל, ק דּ יׁש א דּ זרעא  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש לימתא,
ולא  היא , דּ ילה וֹ ן דּ הא עלּ אה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנ וּ תא 
וּ מ זּ ל וֹ ת . כּ וֹ כבים עב וֹ דת ע וֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ עּמ ין

אמר ,  ּכ לא )וּ בגיני  בּ ני(שמות וּ בין בּ יני ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

א ׁש ּת מוֹ דעוּ ן אלּ ין , בּ סעוּ דתי  חזי, ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌
דּ אינּ וּ ן מל כּ א . בּ ני דּ אינּ וּ ן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

בּ ני דּ אינּ וּ ן  דּ מלכּ א, ,מהימנוּ תא מהיכלא ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אחזי מנּ ייהוּ , סע וּ דתא  חד דּ פגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן
דּ לאו גּ רמיּה  ואחזי  לעילּ א , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ גימ וּ תא
מבּ ני דּ לאו הוּ א, עלּ אה  מלכּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני
ק דּ יׁש א  מזּ רעא דּ לאו ה וּ א  דּ מלכּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלא
ח וּ מרא  עליּה  ויהבין הוּ א. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל

וגו '. דּ גיהנּ ם דּ ינא  מלּ ין, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ תלת 

טבים המים מן יתר מעלה  יתרה ד ק ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה מחה 

בּ עי וח גּ ין, זמנין ׁש אר  בּ כלה וֹ  חזי , ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ואי למסכּ ני . וּ למחדי לחדי, נׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ר

הקודש: מחהבלשון ל מח אד ְְְְִִִַָָָָֹוצרי
ה בירה . סע דת  התולאכל י, ְְְְֱִֶַַַַָָֹ

ה'. על תעג אז תב ה נ ה ְְְִִַַַַַָָָָעדה
הע יק  נגלה עה ת א ו אי. ה' ְִִֶֶַַַַָָָָעל
מחה , הע למת וכל ,ד ְְְִַָָָָָה
 אנ הע יק ל והחדוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָוהלמת

ואי. דתסע וז הי  ,י ְְִִַַָע

הקודש: לבלשון הליית ְְִִֶַַָע דה 
.אבי יעקב  נחלת יוהאכל תב ְְֲֲֲִִַַַַַַָָָֹת
הא י אנ זעיר ל  הע דה ְְְִִֵֶֶַַָז הי 
ת מא מיה ת וכל  ְְִִֵֵֵֶַָָָלמת.
למח אד וצרי . רכימת ְְְְְִִִִֵַָָָָֹלמת
 ה ,לה הע ד ת לילה דתסעְְְְִִֵֶַַַָָ
קד זרע ל הלמה האמנה ְְֱֵֶֶַַָָָָסע דת
היא העלינה האמנה  י ראל, ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָל
עבדת  ע בדי  יע ל ולא  הְְֲִֵֶֶֶַַָֹ

אמר,  מ מלת. כבישמות) ִִַַָָָָ
י ראל.לא) ני  בי ְְִִֵֵֵֵָיני

הקודש: הלבלשון  עדת  ראה , ְְֵַַָֹא
 הו  לה ני ה יראל דעי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנ

האמנה ני הו ל ה מי מהיכל  , ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ג מראה , מה אחת סעדה  גְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
מני   אינ עצמ את מראה  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָלמעלה,
,ל ה היכל מ ני  אינ , העלי ל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה
תניונ יראל, ל  קד מרע   אינ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָו
 י  דברי ל ה  ל חמר ְְִִֶֶָָָָֹֹעליו 

.'וכ  יה ְִֵַֹה

הקודש: המיבלשון אר  כל ראה , ְְְְִֵַַָָֹבא
את  לח  למח אד צרי י ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹוהח

  

למסכּ ני, יהיב ולא בּ לחוֹ דוֹ י , חדּ י  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהוּ א
ולא  חדּ י, בּ לחוֹ דוֹ י  דּ הא  סגּ י , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְעוֹ נ ׁש יּה 

כּ תיב , עלי ּה  לאחרא. חדוּ  ב )יהיב (מלאכי  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ח גּ יכם . ּפ ר ׁש  ּפ ניכם על  פרׁש  ואיוזריתי ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

יהיב דּ לא  גּ ב על אף  חדּ י, בּ ׁש בּ תא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאיה וּ 
כּ ׁש אר ע וֹ נׁש א, עליּה  יהבין  לא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאחרא ,

וח גּ ין ּפ ר ׁש זמנין ח גּ יכם . ּפ רׁש  דּ כּת יב  , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
וּ כתיב  ׁש בּ ּת כם. ּפ ר ׁש  ו א קאמר , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַחגּ יכם

א ) שׂ נאה (ישעיה וּ מוֹ עדיכם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָחדׁש יכם
קאמר. לא  ׁש בּ ת  ואלּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפ ׁש י .

הקב"ה של שמו שבת

. י שׂ ראל בּ ני וּ בין  בּ יני  כּ תיב ,  ּכ ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
א ׁש ּת כח  מהימנוּ תא דּ כל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מוּ ם
נׁש מתא  נ ׁש  לבר  ליּה  יהבין  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תא ,
דּ כל  נׁש מתא עלּ אה, נׁש מתא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא ,
דּ אתי. דּ עלמא כּ דוּ גמא בּ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש לימוּ 
ׁש מא  ׁש בּ ת. מהוּ  ׁש בּ ת. אקרי  ּכ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגיני
ׁש לים  דּ איהוּ  ׁש מא  ה וּ א.  בּ רי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ קוּ דׁש א

סטרוֹ י. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל

 ליּה ווי הוּ א.  ּכ ו דּ אי י וֹ סי, רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
חדוותא  א ׁש לים דּ לא  נ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבר 
דּ ילי ּה . חדוותא  וּ מאן קדּ יׁש א . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מל כּ א 

מהימנ וּ תא . סעוּ דתי  ּת לת  סעוּ דתיאלּ ין ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכלּ ה וּ  בּ הוּ . כּ לילן  ויעקב יצחק ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אברהם
מ כּ ל  ׁש לימוּ תא , מהימנ וּ תא  חדוּ  על  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִחדוּ 

◌ְ◌ִסטרוֹ י.

במאתים נשמעת השמחה  וביום מהגיהינום, הרשעים נחים קודש בשבת
עולמותוחמשים

,אבהן מתעּט רן  יוֹ מא בּ הדין ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
הכי דּ לאו  מה ינקין, בּ נין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכל 

וּ  ח גּ ין  ׁש אר  י וֹ מא ,בּ כל  בּ הדין  זמנין . ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
כּ ל  י וֹ מא , בּ הדין  נייחין. דּ גיהנּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַחיּ יב יּ א 
בּ עלמא . מתערין  ולא  את כּ פיין , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִדּ ינין 
בּ עטרין מתע ּט רא  אוֹ רייתא י וֹ מא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הדין

 תנ ולא  לב מח  ה א   וא ,י ְְְֲִִִֵֵַַָָֹהענ
ולא מח , לב הרי רב, ענ   י ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹלענ

תב עליו לאחר . מחה  תב)נ (מלאכי  ְְִֵֵַָָָָ
.יכח ר ניכ על  פר וא וזריתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

 ת נ א  ב  על א ת , מח ְֵֵֶַַַַַָָֹה א
ב אר ענ עליו תני נ לא  ְְְְִִֵֶַָָָֹֹלאחר 

 יוהח ימ ה.יכח ר תב  , ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
.כ  ר ולא  , יכ ח ר ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאמר

א)וכתב  נאה(ישעיה  עדיכמ יכ חד ְְְֲֵֵֶֶָָָָ
אמר. לא ת  וא ְְִִַַַָָֹנפי.

הקודש: בי בלשון  יני תב  מִִֵֵָָ
נמצאת  האמ נה ל מ יראל. ְְְֱִִִֵֵֵֶָָָָני
אחרת, נ מה לאד תנינ ְְְִֶֶַַָָָָָָת,
, הלמת ל נ מה  עלינה , ְְְְֵֶֶַָָָָָָָנ מה
נקראת   מ ה א. ל הע ְְְִִֵַַָָָָֻדגמת
דה ל   ת? ה מה  ֵֶֶַַַַָָָת.
צדדיו. מל ל הא  ה א , רְִֵֵֶָָָָָ

הקודש: הא .בלשון  ואי יסי, ר י ִֵַַַַָָאמר 
 לה מחה את  לימ א לאד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹא י
ל א ? מחת מהי . ד ְְִִֵַַָָֹה

האמנה ל  אברההעד ת  סעדת , ְְְֱֶֶַַָָָָ
מחה וכ ,ה ליל ויעקב ְְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻיצחק
צדדיו. מל למה אמנה מחה , ְְְֱִִֵַָָָָָָעל 

הקודש: מתע ריבלשון ה ה  , נינְְִִִֶַַַָ
  אי מה  ,נקיי ניה וכל  ְְִִֵֵֶַַָָָָהאב ת,
הה   .ימוה י הח אר  ְְְְִִֶַַַַַַָָכל 
יני ה ל  הה  .נחי יהה ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹר עי
הה   . ל ע ררי מתע ולא  יְְְְִִִִֶַַָָֹנכ
 למת. עטרת מתע רת ְְֲִֵֶֶַַַַָָה רה



   

ותפנ וּ קא  חדוותא יוֹ מא, בּ הדין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְׁש לימין .
עלמין. וחמ ׁש ין  בּ מאתן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת מע,

העליון הרצון מתגלה    מינ מתערין  ינין  ל  ליית סעדה  דרעוין ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָרעוא
בכל שמחה  ונמצא

 כּ ד דּ ׁש בּ תא, י וֹ מי ׁש יתא  בּ כל  חזי, ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ ינא  דּ מנחה , דּ צלוֹ תא  ׁש עתא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָמטא 

ע "א ) דּ ינין(קנ"ו וכל ׁש לטא , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַּת ּק יפא 
מטא  כּ ד  דּ ׁש בּ תא , בּ י וֹ מא  אבל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמתערין.
דּ רעוין רעוא  דּ מנחה , דּ צל וֹ תא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִעדן
רצוֹ ן גּ ליא קדּ י ׁש א  וע ּת יקא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח ,
וּ מ ׁש ּת כח  מת כּ פיין , דּ ינין  וכל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה ,

בּ כ לּ א . וחדּ וּ  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְרעוּ תא 

קודש דשבת מנחה  העליון הרצון  בזמן הסתלק  הקדוש הנאמן  הנביא רבינו משה 

 נביאה מ ׁש ה , אסּת לּ ק  רצוֹ ן , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ גין מעלמא . ק דּ יׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנא
וההיא  אסּת לּ ק, בּ דינא דּ לא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּ ע ,

ע "א )(דףׁש עתא  דּ ע ּת יקא פ "ט  בּ רצוֹ ן  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ גין בּ י ּה . ואתטּמ ר  נ ׁש מתי ּה , נפק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א 

, ּלה )כ קברת וֹ (דברים  את אי ׁש  ידע ו א  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
מ כּ ל  טמירא קדּ י ׁש א , ע ּת יקא  מה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב.
א וּ ף  ות ּת אין . ע לּ אין ידעין ולא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין,
רצ וֹ ן, בּ האי  דּ אתטּמ ר נׁש מתא  האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהכא,
דּ מנחה  דּ צלוֹ תא  בּ ׁש עתא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתגּ ליא
קברת וֹ  את  איׁש  ידע וא  כּ תיב  ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא ,
ודינא  דּ עלמא , טמירין מכּ ל טמיר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוה וּ א 
דּ מׁש ה . ח וּ לקיּה  זכּ אה  בּ יּה . ׁש לטא ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 

בשבת והשלימה  הגדולה  השמחה להתעוררות יוצא : הכרוז קול 

 דּ אוֹ רייתא יוֹ מא , בּ האי  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מתעּט רא  בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רא
אינּ וּ ן בּ כל ּפ ּק וּ דין אינּ וּ ן  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְבּ כלּ א,
דּ נהוֹ רא , ענפין בּ ׁש בעין  ועוֹ נׁש ין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִגּ זרין 
חמי, מאן וסטרא. סטרא  מ כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְדּ זהרין
חמ א  וענפא , ענפא מכּ ל  דּ נפקין  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲענפין

מאתי מעי נ ותפנ ק מחה  ְְְְְִִִִֶַַַָָָה ה
ע למת. י ֲִִַָוחמ

הקודש: ימי בלשון ת כל ראה, ְְְֵֵֵֶָֹא 
הנחה , פת עת יעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָה ת,
יני ה וכל לט  הה י ְִִִֵֶַַַָָה
יע ה ת,  י אבל ,ררי ְְְְֲִִִֶַַַַָָמתע
הרצנת, רצ נמצא הנחה , פת  ְְְְְְִִִַַַָָָזמ
יני ה וכל  ,נרצ מגה דה ְְְְִִִֶַַַַָָָוהע יק

ל. ו מחה  רצ ונמצא ,יְְְְְִִִִַָָָֹנכ

הקודש: מה ,בלשון  הסק הה  ברצְִֵֶֶַַָָֹ
די  ,להע  מ דה  אמה ְֱִִֵֶַַַָָָָָה ביא 
עה  ת וא הס ק, בדי א  ְְְְִִִֵֶַַָָָֹלהדיע
מתנ יצאה  ד ה הע יק ל רצְְְִִֶַַָָָָָָ
את  אי ידע  ולא  מ . ְְְְִִִֶַָָָֹונטמנה
טמיר  דה העיק מה תב. ְִִַַָָָָָָֻקברת
ני עלי דעיי ולא , מיריה ל ְְְְִִִִֶֶַָֹל
טמנה ז נמה א א   ני ְְְְְִִֶַַָָָָותח
פת  עת התה  הה  רצְְְִִִֶֶַַַַָָָ
את  אי ידע ולא  תב ה ת , ְְִִֶַַַַָָָֹמנחת
ל  מיריה מל טמיר והא ,ְְְִִִִֶַָָָֻקברת
חלק א רי . לט לא   י וה ,לְְְִֵֵֶַַָָֹהע

מה !ל  ֶֶֹ

הקודש: הרהבלשון ה ה  , נינִֶֶַַַָָ
 תא כל  ל, מתע רת , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹמתע רת
, י וענ זרת  ת א כל  ְְְֳִִֵָָָָמצו ת,
מל הרי א ר  ל ענפי בעיְְֲֲִִִִִֶֶָָ
מל צאי הענפי ראה מי וצד. ְְֲִִִִֶַַָָָָָצד 
,האיל ת מדיע חמה , וענ ְְְֲִִִָָָָָָָענ

  

בּ ה וּ  אנ ּפ ין כּ לּ ה וּ  אילנא, בּ גוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַקיימין
דּ מת ּפ ּת חן ּת רעין  אינּ וּ ן חמי, מאן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאחידן .
ונהרין, מזדּ הרין  כּ לּ הוּ  וּ סטר , סטר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
קל  ּפ סק. ולא דּ נפיק  נהוֹ רא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
עליוֹ נין, קדּ י ׁש י  אּת ער וּ  נפיק, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ רוֹ זא
לעילּ א  דּ אתבּ חר  קדּ י ׁש א, עּמ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִאּת ער וּ 
לקדמוּ ת  חדוותא  א ּת ער וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת א .

ׁש לימתא.מאריכ וֹ ן. בּ חדוותא  א ּת ערוּ  ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אבהן. דּ תלת חדוון, בּ תלת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מנוּ 
דּ חדווה מהימנ וּ תא , לקדמ וּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מנוּ 
ישׂ ראל ח וּ לקכוֹ ן, זכּ אה  חדוותא. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ כל

דּ אתי וּ בעלמא  דּ ין בּ עלמא  דּ א ק דּ יׁש ין, . ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ע וֹ בדי עּמ ים  מכּ ל  לכוֹ ן , יר וּ תא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
כּ תיב , דּ א  ועל  וּ מ זּ ל וֹ ת . כּ וֹ כבים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 

י שׂ ראל . בּ ני  וּ בין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵבּ יני 

 דּ א ועל  ודּ אי. הוּ א הכי יהוּ דה , ר' ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לקדּ ׁש וֹ  הבּ ת יוֹ ם את זכ וֹ ר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ תיב

יט )וּ כתיב  קד וֹ ׁש (ויקרא כּ י  ּת היוּ  קד וֹ ׁש ים  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ כתיב, יי'. נח )אני לבּ ת (ישעיה וקראת ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מכ וּ בּ ד . יי' לקד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹענג 

ה רה ל  את מר א ת מר מי וכל ה רה, נגד  ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקלה 

נ ׁש מתיהוֹ ן כּ ל  יוֹ מא, בּ האי ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ תפנ וּ קי מתע דּ נין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יקיּ יא ,
סתימין. דּ כל סתימא  ק דּ יׁש א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַעּת יקא 

מענּ וּ גא חדא  ע ּת יקא ורוּ חא דּ הה וּ א  ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
מת ּפ ׁש טא מתפשט )קדּ יׁש א  בּ כלּ ה וּ (ההוא  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌

לכלּ הוּ עלמין, וּ מת ּפ טא  ונחּת א, וסלּ קא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌
א וֹ רייתא, נט וּ רי לכלּ הוּ  קדּ יׁש ין , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
כּ ל מ כּ לּ הוּ , מתנׁש י ׁש לים, בּ נייחא ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונייחין
ק ׁש ין ּפ וּ לחנין וכל  דּ ינין, כּ ל .רוּ גזין, ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דכתיב , הוּ א יד)הדא ה נּ יח (ישעיה בּ י וֹ ם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
העבוֹ דה  וּ מן וּ מרגז  ּמעצ ב ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְיי'

◌ָ◌ָ◌ַה ּק ׁש ה .

, א וֹ רייתא לקבל ׁש בּ תא ׁש קיל , ּכ ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נטיר כּ אי לּ וּ  ׁש בּ תא , דּ נטיר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל 

ת א ראה מי ?ה זי אח ניה ְֲִִִֶַָָָָָָוכל
וכ וצד, צד כל חי פ עריְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ולא צא  האר תא מאירי הרי ְְֲִִִִֵֶָֹז

התעררפסק? יצא : ה ר ז קל  ְְִֵֵַָֹ
דה הע  ררהתע ,ניעלי יְְְְִִִֶַָָָקד
מחה  ררע למ ה , למעלה ְְְְְְִִֶַַָָָָבחר 
למה, ב מחה ררהתע ,נכר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָנגד
ל ת ל מחת   לל  נְְְְְִֶֶַָָֹֹהז
ל האמנה  לקראת  נהז ְְְֱִִֶַַָָָָהאב ת ,
,חלקכ ארי המחת . ל  ְְְְְִֵֶֶַַַָָמחת
 לבע ה ה לע ,יקד ְְִִֵֶַָָָָָיראל 

ע בדי ה א ! י הע מ ל לכ יר ה  זהי ְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
יני  ת ב זה ועל  מלת.  כבי ְֲִֵֵֶַַַָָָעבדת

י ראל. ני  ביְְִֵֵֵָ

הקודש: האבלשון  יהדה, רי ְִַַָָָאמר 
ה ת   י את זכר תב זה  ועל  ְֶֶַַַַַָָָו אי.

וכתב ,יט)לק י (ויקרא  הי  יקד ְְְְְִִִַָֹ
וכתב ה'. אני   נח)קד וקראת (ישעיה  ְְֲִָָָָָ

מכד. ה' לקד ענג ְְִֶַַָָֹֻלת

הקודש: נמת בלשון  ל  הה   ,נינְִִֶַַָָ
הע יק  תפנקי ני מתע יקי ְְְְִִִִִֵַַַַַָה
אחת  ורח  ,ריסה ל נסר  ,ד ְְְִִִַַַַַַָָָה
דה הע יק תא ל ִֵֶֶַַָָָֹמהענג

מתפשט)מתטת העלמת,(ההוא כל ְְִֶֶַָָָ
ני ה לכל מתטת וי רדת, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָוע לה 

הרה מרי לכל ידה ונחי , ְְְְִִֵַַָָָ
ל מ חי נ למה, ְְְִִִִֵָָָָָֻמנחה
הת . העבדת  וכל  יניה ל ,ְְֲִִִַַָָָָָָהרגזי

תב יד )זה ש)ל ה ' הניח  י ְְִֶֶַָָ
הה. העבדה  מ מרגז ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמעצ

ה רה , נגד ת קלה  וכלמ ְְְִֶֶַַָָָָָ
ל את  מר  א ת  מר ְִִֵֵֶֶַָָמי



   

ותפנ וּ קא  חדוותא יוֹ מא, בּ הדין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְׁש לימין .
עלמין. וחמ ׁש ין  בּ מאתן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת מע,

העליון הרצון מתגלה    מינ מתערין  ינין  ל  ליית סעדה  דרעוין ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָרעוא
בכל שמחה  ונמצא

 כּ ד דּ ׁש בּ תא, י וֹ מי ׁש יתא  בּ כל  חזי, ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ ינא  דּ מנחה , דּ צלוֹ תא  ׁש עתא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָמטא 

ע "א ) דּ ינין(קנ"ו וכל ׁש לטא , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַּת ּק יפא 
מטא  כּ ד  דּ ׁש בּ תא , בּ י וֹ מא  אבל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמתערין.
דּ רעוין רעוא  דּ מנחה , דּ צל וֹ תא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִעדן
רצוֹ ן גּ ליא קדּ י ׁש א  וע ּת יקא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח ,
וּ מ ׁש ּת כח  מת כּ פיין , דּ ינין  וכל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה ,

בּ כ לּ א . וחדּ וּ  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְרעוּ תא 

קודש דשבת מנחה  העליון הרצון  בזמן הסתלק  הקדוש הנאמן  הנביא רבינו משה 

 נביאה מ ׁש ה , אסּת לּ ק  רצוֹ ן , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ גין מעלמא . ק דּ יׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְמהימנא
וההיא  אסּת לּ ק, בּ דינא דּ לא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּ ע ,

ע "א )(דףׁש עתא  דּ ע ּת יקא פ "ט  בּ רצוֹ ן  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ גין בּ י ּה . ואתטּמ ר  נ ׁש מתי ּה , נפק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א 

, ּלה )כ קברת וֹ (דברים  את אי ׁש  ידע ו א  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
מ כּ ל  טמירא קדּ י ׁש א , ע ּת יקא  מה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב.
א וּ ף  ות ּת אין . ע לּ אין ידעין ולא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין,
רצ וֹ ן, בּ האי  דּ אתטּמ ר נׁש מתא  האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהכא,
דּ מנחה  דּ צלוֹ תא  בּ ׁש עתא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתגּ ליא
קברת וֹ  את  איׁש  ידע וא  כּ תיב  ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ תא ,
ודינא  דּ עלמא , טמירין מכּ ל טמיר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוה וּ א 
דּ מׁש ה . ח וּ לקיּה  זכּ אה  בּ יּה . ׁש לטא ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 

בשבת והשלימה  הגדולה  השמחה להתעוררות יוצא : הכרוז קול 

 דּ אוֹ רייתא יוֹ מא , בּ האי  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מתעּט רא  בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רא
אינּ וּ ן בּ כל ּפ ּק וּ דין אינּ וּ ן  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְבּ כלּ א,
דּ נהוֹ רא , ענפין בּ ׁש בעין  ועוֹ נׁש ין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִגּ זרין 
חמי, מאן וסטרא. סטרא  מ כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְדּ זהרין
חמ א  וענפא , ענפא מכּ ל  דּ נפקין  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲענפין

מאתי מעי נ ותפנ ק מחה  ְְְְְִִִִֶַַַָָָה ה
ע למת. י ֲִִַָוחמ

הקודש: ימי בלשון ת כל ראה, ְְְֵֵֵֶָֹא 
הנחה , פת עת יעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָה ת,
יני ה וכל לט  הה י ְִִִֵֶַַַָָה
יע ה ת,  י אבל ,ררי ְְְְֲִִִֶַַַַָָמתע
הרצנת, רצ נמצא הנחה , פת  ְְְְְְִִִַַַָָָזמ
יני ה וכל  ,נרצ מגה דה ְְְְִִִֶַַַַָָָוהע יק

ל. ו מחה  רצ ונמצא ,יְְְְְִִִִַָָָֹנכ

הקודש: מה ,בלשון  הסק הה  ברצְִֵֶֶַַָָֹ
די  ,להע  מ דה  אמה ְֱִִֵֶַַַָָָָָה ביא 
עה  ת וא הס ק, בדי א  ְְְְִִִֵֶַַָָָֹלהדיע
מתנ יצאה  ד ה הע יק ל רצְְְִִֶַַָָָָָָ
את  אי ידע  ולא  מ . ְְְְִִִֶַָָָֹונטמנה
טמיר  דה העיק מה תב. ְִִַַָָָָָָֻקברת
ני עלי דעיי ולא , מיריה ל ְְְְִִִִֶֶַָֹל
טמנה ז נמה א א   ני ְְְְְִִֶַַָָָָותח
פת  עת התה  הה  רצְְְִִִֶֶַַַַָָָ
את  אי ידע ולא  תב ה ת , ְְִִֶַַַַָָָֹמנחת
ל  מיריה מל טמיר והא ,ְְְִִִִֶַָָָֻקברת
חלק א רי . לט לא   י וה ,לְְְִֵֵֶַַָָֹהע

מה !ל  ֶֶֹ

הקודש: הרהבלשון ה ה  , נינִֶֶַַַָָ
 תא כל  ל, מתע רת , ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹמתע רת
, י וענ זרת  ת א כל  ְְְֳִִֵָָָָמצו ת,
מל הרי א ר  ל ענפי בעיְְֲֲִִִִִֶֶָָ
מל צאי הענפי ראה מי וצד. ְְֲִִִִֶַַָָָָָצד 
,האיל ת מדיע חמה , וענ ְְְֲִִִָָָָָָָענ

  

בּ ה וּ  אנ ּפ ין כּ לּ ה וּ  אילנא, בּ גוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַקיימין
דּ מת ּפ ּת חן ּת רעין  אינּ וּ ן חמי, מאן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאחידן .
ונהרין, מזדּ הרין  כּ לּ הוּ  וּ סטר , סטר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
קל  ּפ סק. ולא דּ נפיק  נהוֹ רא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
עליוֹ נין, קדּ י ׁש י  אּת ער וּ  נפיק, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ רוֹ זא
לעילּ א  דּ אתבּ חר  קדּ י ׁש א, עּמ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִאּת ער וּ 
לקדמוּ ת  חדוותא  א ּת ער וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת א .

ׁש לימתא.מאריכ וֹ ן. בּ חדוותא  א ּת ערוּ  ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אבהן. דּ תלת חדוון, בּ תלת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מנוּ 
דּ חדווה מהימנ וּ תא , לקדמ וּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מנוּ 
ישׂ ראל ח וּ לקכוֹ ן, זכּ אה  חדוותא. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ כל

דּ אתי וּ בעלמא  דּ ין בּ עלמא  דּ א ק דּ יׁש ין, . ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ע וֹ בדי עּמ ים  מכּ ל  לכוֹ ן , יר וּ תא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
כּ תיב , דּ א  ועל  וּ מ זּ ל וֹ ת . כּ וֹ כבים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 

י שׂ ראל . בּ ני  וּ בין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵבּ יני 

 דּ א ועל  ודּ אי. הוּ א הכי יהוּ דה , ר' ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לקדּ ׁש וֹ  הבּ ת יוֹ ם את זכ וֹ ר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ תיב

יט )וּ כתיב  קד וֹ ׁש (ויקרא כּ י  ּת היוּ  קד וֹ ׁש ים  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ כתיב, יי'. נח )אני לבּ ת (ישעיה וקראת ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מכ וּ בּ ד . יי' לקד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹענג 

ה רה ל  את מר א ת מר מי וכל ה רה, נגד  ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקלה 

נ ׁש מתיהוֹ ן כּ ל  יוֹ מא, בּ האי ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ תפנ וּ קי מתע דּ נין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדּ יקיּ יא ,
סתימין. דּ כל סתימא  ק דּ יׁש א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַעּת יקא 

מענּ וּ גא חדא  ע ּת יקא ורוּ חא דּ הה וּ א  ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
מת ּפ ׁש טא מתפשט )קדּ יׁש א  בּ כלּ ה וּ (ההוא  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌

לכלּ הוּ עלמין, וּ מת ּפ טא  ונחּת א, וסלּ קא ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌
א וֹ רייתא, נט וּ רי לכלּ הוּ  קדּ יׁש ין , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
כּ ל מ כּ לּ הוּ , מתנׁש י ׁש לים, בּ נייחא ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונייחין
ק ׁש ין ּפ וּ לחנין וכל  דּ ינין, כּ ל .רוּ גזין, ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דכתיב , הוּ א יד)הדא ה נּ יח (ישעיה בּ י וֹ ם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
העבוֹ דה  וּ מן וּ מרגז  ּמעצ ב ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְיי'

◌ָ◌ָ◌ַה ּק ׁש ה .

, א וֹ רייתא לקבל ׁש בּ תא ׁש קיל , ּכ ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נטיר כּ אי לּ וּ  ׁש בּ תא , דּ נטיר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל 

ת א ראה מי ?ה זי אח ניה ְֲִִִֶַָָָָָָוכל
וכ וצד, צד כל חי פ עריְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
ולא צא  האר תא מאירי הרי ְְֲִִִִֵֶָֹז

התעררפסק? יצא : ה ר ז קל  ְְִֵֵַָֹ
דה הע  ררהתע ,ניעלי יְְְְִִִֶַָָָקד
מחה  ררע למ ה , למעלה ְְְְְְִִֶַַָָָָבחר 
למה, ב מחה ררהתע ,נכר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָנגד
ל ת ל מחת   לל  נְְְְְִֶֶַָָֹֹהז
ל האמנה  לקראת  נהז ְְְֱִִֶַַָָָָהאב ת ,
,חלקכ ארי המחת . ל  ְְְְְִֵֶֶַַַָָמחת
 לבע ה ה לע ,יקד ְְִִֵֶַָָָָָיראל 

ע בדי ה א ! י הע מ ל לכ יר ה  זהי ְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
יני  ת ב זה ועל  מלת.  כבי ְֲִֵֵֶַַַָָָעבדת

י ראל. ני  ביְְִֵֵֵָ

הקודש: האבלשון  יהדה, רי ְִַַָָָאמר 
ה ת   י את זכר תב זה  ועל  ְֶֶַַַַַָָָו אי.

וכתב ,יט)לק י (ויקרא  הי  יקד ְְְְְִִִַָֹ
וכתב ה'. אני   נח)קד וקראת (ישעיה  ְְֲִָָָָָ

מכד. ה' לקד ענג ְְִֶַַָָֹֻלת

הקודש: נמת בלשון  ל  הה   ,נינְִִֶַַָָ
הע יק  תפנקי ני מתע יקי ְְְְִִִִִֵַַַַַָה
אחת  ורח  ,ריסה ל נסר  ,ד ְְְִִִַַַַַַָָָה
דה הע יק תא ל ִֵֶֶַַָָָֹמהענג

מתפשט)מתטת העלמת,(ההוא כל ְְִֶֶַָָָ
ני ה לכל מתטת וי רדת, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָוע לה 

הרה מרי לכל ידה ונחי , ְְְְִִֵַַָָָ
ל מ חי נ למה, ְְְִִִִֵָָָָָֻמנחה
הת . העבדת  וכל  יניה ל ,ְְֲִִִַַָָָָָָהרגזי

תב יד )זה ש)ל ה ' הניח  י ְְִֶֶַָָ
הה. העבדה  מ מרגז ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמעצ

ה רה , נגד ת קלה  וכלמ ְְְִֶֶַַָָָָָ
ל את  מר  א ת  מר ְִִֵֵֶֶַָָמי



   

וּ כתיב  כּ לּ א . נו)אוֹ רייתא  אׁש רי(ישעיה ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּה  יחזיק אדם  וּ בן זאת יע שׂ ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱאנוֹ ׁש 
מעשׂ וֹ ת  יד וֹ  וש וֹ מר  מחלּ לוֹ  ׁש בּ ת  ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
ׁש בּ ת , דּ נטיר  דּ מאן א ׁש ּת מע, רע. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

כּ לּ א . אוֹ רייתא דּ נטיר  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מאן

תה אכילה  ידי על  והנאת יתרה  המה מחת ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻקדת

 ויקהל רד)פרשת  איהי(דף  וכד  :ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לאבהן, בּ גדּפ הא  ונטלא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקיּ ימא,
וכד  ׁש בּ ת . כּ לּ א  אקרי לעילּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתעּט רא 
נקוּ דה  בּ גוֹ  לעי לּ א, מתע ּט רן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲאבהן

ּת ּת אה  נקוּ דה ׁש בּ ת . אקרי  ע "ב )עלּ אה, (ע ' ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מת  ׁש בּ ת .כּ ד אקרי בּ אבהן  עּט רא  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

, ואתחזית סלּ קא כּ ד  ּת ּת אה  נקוּ דה  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
תתאהואתקיטת . נקודה האי (ס "א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

באבהן) לאתעטרא  סלקא חדוה כד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכּ דין 
כּ לּ ה וּ  ועלמין ות ּת א , לעילּ א  ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

ליליא  וּ בהאי שב "ק )בּ חדוה . האי(ליל , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
גּ דּפ וֹ י וּ פרי שׂ  נהוֹ ראה, אתּפ ׁש ט ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנק וּ דה 
אחרנין ׁש לט וֹ נין וכל עלמא , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל

עלמא . על  אׁש ּת כח  וּ נטיר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעבּ רן,

 על בּ י שׂ ראל , נ ׁש מתא  ר וּ ח א ּת וֹ סף ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
נׁש מתא  וּ בההיא וחד, חד ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ולא  וחימתא, עצבּ א  כּ ל  נׁש יין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיתירא,
ההוּ א  ות ּת א . לעילּ א  חדוה, בּ ר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
כּ ד  עלמא, בּ בני  ואּת וֹ סף דּ נחית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָר וּ חא 
דּ עדן, דּ גּ נ ּת א בּ ב וּ סמין  אתסחי  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָנחית ,
ז כּ אין קדּ י ׁש א, עּמ א על  וׁש רא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונחית

אתער. ר וּ חא  האי כּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִאי נּ וּ ן,

 ּדּ הה ו נחית ׁש עתא רוּ חא א  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דּ עדן, גּ נ ּת א לג וֹ  עּמ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנחּת ין 
סטרין. ל ׁש ית  מתע ּט רין רתיכין , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש ּת ין 
אינּ וּ ן כּ ל כּ דין  דּ עדן , לגנּת א  מטי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוכד
כּ לּ ה וּ  דּ עדן , דּ גּ נּת א  ונ ׁש מתין  ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר וּ חין 

לההוּ א בההוא )מתערי  מתעטרי ר וּ חא .(נ"א ְ◌ַ◌ָ◌
י שׂ ראל , אּת וּ ן זכּ אין ואמר , קרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְכּ רוּ זי 

וכתבהרה נו). אנ(ישעיה א רי ְְֱֵַַָָ
ת  שמר   יחזיק אד  ב את ֲֲִֵֶֶַַָָָָיע ה 
נמע , רע . ל מעת  יד ומר ל ְְְֲִֵֵֵַָָָָֹמח
ל מר מי ה ת  את  מר  ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָי

ַָהרה .

הקודש: ונטלת בלשון  עמדת ְְִֶֶֶֶֶכהיא 
למעלה , להתער האבת את ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָכנפיה 
רי מתע כהאבת ת. נקרא  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹה ל
נקרא העלינה, הק ה ת ְְְְְְִֶַַָָָָָֻלמעלה
מתע רת  חנה כקה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻת.

ת. נקרא ְִַָָָָאבת,

הקודש: הבלשון  ה חנה ְְְֶַַַַָָֹֻהקה 
מתק טת, ונראית נקדהעלה, (אותה  ְְְִִֵֶֶַָ

באבות) להתעטר  עולה  כאשר  לתחתונה  ָָאז
וכל למה , למעלה  נמצאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָה מחה

הה  בילה מחה. שב"ק)העלמת (ליל ְְְִֶַַַָָָָ
נפיו  רפ מתט, רא ה ְְְִֵֵַַַָָָָֻה קה
האחרי יטי ה וכל , ל הע ְֲִִִֵַַַָָָָעל

.להע על מירה ונמצאת ,ְְְֳִִִֵַָָָָָמעברי

הקודש: נמהבלשון  ר ח  נ ספת ְְֶֶַָָָואז
נמה ת בא ואחד, אחד לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָיראל
כל והחמה, העצב ל כחי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָיתרה 
למה. למעלה למחה  רט נמצא ְְְְְְִִַַַָָָָָֹלא
, ל הע בני ונ ספת רדת רח ת ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָא
,עד  ל מי רחצת ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרדת,
ריהא .דה הע על ורה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָוירדת

מתע ררת.  ה ְְִֶֶֶַַָהרח 

הקודש: רחבלשון  תא עה ת אְֶַָָָָ
י העד  לת ע רדי י ְְִִִִֵֶֶֶַָָירדת,
.צדדי לה מע רת ְְְְִִֶָָָָֻמר בת
 תא ל אזי ,עד לג יעיכְְֲִִֵֶֶַַַָָ
  ,עד ג והמת ְְְֵֶֶַַָָָֻהרחת

תלא באותה)מתע ררת רח.(מתעטרות ְְְִַָ
ריכ א :מריוא ראיק זיר ְְְְִִִֵֶַַָה

  

אּת ער דּ מאריכוֹ ן  דּ רעוּ תא  ק דּ יׁש א , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּמ א 
ע "ב ) ר"ד ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְל גּ בּ ייכוּ .(דף 

אינּ וּ ן זכּ אין  חכמתא, לידעי דּ רזין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אתער. רוּ חא האי  ר וּ חא כּ ד  האי ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ונפקא  נקוּ דה , דּ האי את ּפ ט וּ תא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאיהוּ 
הוי והה וּ א  בּ עלמא , ואת ּפ טא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּ ּה ,
כּ תיב  דּ א ועל  לתּת א, דּ ׁש רא  דּ ׁש בּ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרזא

ׁש מירה, לא )בּ יּה  בני(שמות וׁש מרוּ  ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש בּ ת  א וּ קמ וּ ה , והא הבּ ת, את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לאסגּ אה  הבּ ת, את א לּ א  כּ תיב, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָלא 
ואצטרי כּ לּ א, על דּ ׁש רי  רוּ חא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהה וּ א 
דּ בר ע ּמ יּה  וקיּ ימא ה וֹ איל לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלנטרא 

כּ תיב , דּ א  ועל נו)נׁש , ׁש וֹ מר(ישעיה כּ ל  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מחלּ לוֹ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַׁש בּ ת

, ר וּ חא האי  אחרא . רזא אית רזא  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מהנא וֹ תן י וֹ מא , בּ האי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִאתהני
בּ עי דּ א, וּ בגין דּ לה וֹ ן, וּ מע נּ וּ גא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל,

ל  וּ במׁש ּת יא ,למיהב  בּ מיכלא ענּ וּ גא , י ּה  ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ ר גּ י דּ תלת  סעוּ דתין , בּ תלת  זמנין , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת לת

דּ אוּ קמ וּ ה . כּ מה נטילמהימנוּ תא, והאי ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
דּ ישׂ ראל. סע וּ דתי בּ אינּ וּ ן  וענּ וּ גא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ח וּ לקיּה  וּ מענגזכּ אה ליּה , דּ אהני  מאן , ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
י וֹ מא . בּ האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה ,

,יוֹ מין ׁש יתא  כּ ל אתהני רוּ חא, ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ כל  דּ עּת יקא  עלּ אה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵמר וּ חא
דּ נחית , כּ יון  דּ ׁש בּ תא, וּ ביוֹ מא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּת יקין.
אתענּ ג בּ ליליא, דּ עדן בּ גנּת א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתסחי
דּ מהימנ וּ תא , בּ סעוּ דתי  דּ גוּ פא, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמענּ וּ גא 

ואתענג )ואתע ּט ר מעילּ א (נ"א רוּ חא האי  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
בּ עטרא  סטרין , בּ כל ואתרוי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְות ּת א ,

ות ּת א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעילּ א 

אצטרי נׁש , דּ בר עּמ יּה  וקיּ ימא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ תיב  דּ א  ועל  לי ּה . לנטרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה 
דּ א  ׁש בּ ת, הבּ ת. את ישׂ ראל  בני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש מר וּ 
דּ א  ה בּ ת , את  ּת ּת אה . נק וּ דה ההיא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהוּ א
דּ ההיא  אתּפ טוּ תא  ר וּ חא , האי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

נכר רצ ,דה הע ְְְִִֵֶֶַָָָָיראל,
.אליכ ְֲִֵֵֶמתע רר

הקודש: לידעיבלשון הד ת  ְְֵַסד
מתעררת . ז רח ריה א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָהחכמה.
,ה ה קה התטת היא  ה ְְְִִַַַַַָָֻהרח
ת וא ,ל ע מתטת מה  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָויצאת
 ועל למ ה, רי ה ת סד  ְְִֶַַַַָָָָהיא

מירה,  לא)תב בני (שמות  מרו ְְְְִֵָָָ
לא רה , והרי הת, את ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹיראל
לרת  הת, את אא ת, ְֶֶַַַַָָָָכתב
ל מר  וצרי הל, על  רה ר ח  ת ְְִִֶַַַָָָֹֹא
זה ועל .האד ע ועמדת האיל ת ְְִִֶֶֶַָָָָא

נו)תב, מח ל.(ישעיה  ת מר ל ְֵֵַַָָָֹ

הקודש: אחר.בלשון  סד י הה  ֵֵֶַַַד 
ל מהנאת הה  נהנית ה ֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרח
צרי   מ ,ה מהענג ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹיראל
ל במה  מאכל ענג ל ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹלתת
רגת  ל ל סע דת ל עמיְְְְְִֶַָָֹֹ

אר ה מ מחההאמנה, נטלת  וז , ְְְֱֲִֵֶֶֶָָָָ
יראל. ל סעדת  תא א רי וענג ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ת א מע ג תא הה מי ְְְִֵֶֶֶַַָָחלק
הה. ֶַַ

הקודש: ת בלשון  ל נהנית ה ֱֵֵֶֶַַָָהרח 
ל ע יק ל העלינה מהרח   מי ְִִֵֶֶַַַָָָָָה
ה ת  י רדת וכיו ,יקיְְִִֵֶֶֶַַַָָָהע
מענג מתע גת ילה, עד ג ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹורחצת
מתע רת  האמנה , ל ע ד ת   ְְֱִֶֶֶַַַָָה

מה ,(ומתענגת) מעלה ה ְִִַַַַָָָהר ח 
עטרה  דדיה כל (בענג )ונרוית ְְְְֲִִֵַָָָָָ

מה. ְְֶַַָָמעלה 

הקודש: האד ,בלשון  ע וע מד  ְְִִֵָָָוהאיל 
תב זה  ועל  ,ת א למר ל ְְִִֶַָָֹצרי
את  ה ת. את יראל בני מר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָו
את  ח נה. נקה היא  ז ת  ְְִֶַַַַָָָָֻה ת
ת טהת רח , ת א זהי  ְְִִַַַַָָָה ת



   

וּ כתיב  כּ לּ א . נו)אוֹ רייתא  אׁש רי(ישעיה ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּה  יחזיק אדם  וּ בן זאת יע שׂ ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱאנוֹ ׁש 
מעשׂ וֹ ת  יד וֹ  וש וֹ מר  מחלּ לוֹ  ׁש בּ ת  ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
ׁש בּ ת , דּ נטיר  דּ מאן א ׁש ּת מע, רע. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

כּ לּ א . אוֹ רייתא דּ נטיר  ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מאן

תה אכילה  ידי על  והנאת יתרה  המה מחת ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻקדת

 ויקהל רד)פרשת  איהי(דף  וכד  :ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לאבהן, בּ גדּפ הא  ונטלא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקיּ ימא,
וכד  ׁש בּ ת . כּ לּ א  אקרי לעילּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתעּט רא 
נקוּ דה  בּ גוֹ  לעי לּ א, מתע ּט רן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲאבהן

ּת ּת אה  נקוּ דה ׁש בּ ת . אקרי  ע "ב )עלּ אה, (ע ' ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מת  ׁש בּ ת .כּ ד אקרי בּ אבהן  עּט רא  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

, ואתחזית סלּ קא כּ ד  ּת ּת אה  נקוּ דה  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
תתאהואתקיטת . נקודה האי (ס "א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

באבהן) לאתעטרא  סלקא חדוה כד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכּ דין 
כּ לּ ה וּ  ועלמין ות ּת א , לעילּ א  ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

ליליא  וּ בהאי שב "ק )בּ חדוה . האי(ליל , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
גּ דּפ וֹ י וּ פרי שׂ  נהוֹ ראה, אתּפ ׁש ט ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנק וּ דה 
אחרנין ׁש לט וֹ נין וכל עלמא , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל

עלמא . על  אׁש ּת כח  וּ נטיר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעבּ רן,

 על בּ י שׂ ראל , נ ׁש מתא  ר וּ ח א ּת וֹ סף ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
נׁש מתא  וּ בההיא וחד, חד ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ולא  וחימתא, עצבּ א  כּ ל  נׁש יין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיתירא,
ההוּ א  ות ּת א . לעילּ א  חדוה, בּ ר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
כּ ד  עלמא, בּ בני  ואּת וֹ סף דּ נחית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָר וּ חא 
דּ עדן, דּ גּ נ ּת א בּ ב וּ סמין  אתסחי  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָנחית ,
ז כּ אין קדּ י ׁש א, עּמ א על  וׁש רא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונחית

אתער. ר וּ חא  האי כּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִאי נּ וּ ן,

 ּדּ הה ו נחית ׁש עתא רוּ חא א  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דּ עדן, גּ נ ּת א לג וֹ  עּמ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנחּת ין 
סטרין. ל ׁש ית  מתע ּט רין רתיכין , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש ּת ין 
אינּ וּ ן כּ ל כּ דין  דּ עדן , לגנּת א  מטי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוכד
כּ לּ ה וּ  דּ עדן , דּ גּ נּת א  ונ ׁש מתין  ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר וּ חין 

לההוּ א בההוא )מתערי  מתעטרי ר וּ חא .(נ"א ְ◌ַ◌ָ◌
י שׂ ראל , אּת וּ ן זכּ אין ואמר , קרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְכּ רוּ זי 

וכתבהרה נו). אנ(ישעיה א רי ְְֱֵַַָָ
ת  שמר   יחזיק אד  ב את ֲֲִֵֶֶַַָָָָיע ה 
נמע , רע . ל מעת  יד ומר ל ְְְֲִֵֵֵַָָָָֹמח
ל מר מי ה ת  את  מר  ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָי

ַָהרה .

הקודש: ונטלת בלשון  עמדת ְְִֶֶֶֶֶכהיא 
למעלה , להתער האבת את ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָכנפיה 
רי מתע כהאבת ת. נקרא  ְְְְִִִֶַַַָָָָֹה ל
נקרא העלינה, הק ה ת ְְְְְְִֶַַָָָָָֻלמעלה
מתע רת  חנה כקה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָֻת.

ת. נקרא ְִַָָָָאבת,

הקודש: הבלשון  ה חנה ְְְֶַַַַָָֹֻהקה 
מתק טת, ונראית נקדהעלה, (אותה  ְְְִִֵֶֶַָ

באבות) להתעטר  עולה  כאשר  לתחתונה  ָָאז
וכל למה , למעלה  נמצאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָה מחה

הה  בילה מחה. שב"ק)העלמת (ליל ְְְִֶַַַָָָָ
נפיו  רפ מתט, רא ה ְְְִֵֵַַַָָָָֻה קה
האחרי יטי ה וכל , ל הע ְֲִִִֵַַַָָָָעל

.להע על מירה ונמצאת ,ְְְֳִִִֵַָָָָָמעברי

הקודש: נמהבלשון  ר ח  נ ספת ְְֶֶַָָָואז
נמה ת בא ואחד, אחד לכל ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָיראל
כל והחמה, העצב ל כחי ְְְְִֵֵֶֶַָָָָיתרה 
למה. למעלה למחה  רט נמצא ְְְְְְִִַַַָָָָָֹלא
, ל הע בני ונ ספת רדת רח ת ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָא
,עד  ל מי רחצת ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרדת,
ריהא .דה הע על ורה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָוירדת

מתע ררת.  ה ְְִֶֶֶַַָהרח 

הקודש: רחבלשון  תא עה ת אְֶַָָָָ
י העד  לת ע רדי י ְְִִִִֵֶֶֶַָָירדת,
.צדדי לה מע רת ְְְְִִֶָָָָֻמר בת
 תא ל אזי ,עד לג יעיכְְֲִִֵֶֶַַַָָ
  ,עד ג והמת ְְְֵֶֶַַָָָֻהרחת

תלא באותה)מתע ררת רח.(מתעטרות ְְְִַָ
ריכ א :מריוא ראיק זיר ְְְְִִִֵֶַַָה

  

אּת ער דּ מאריכוֹ ן  דּ רעוּ תא  ק דּ יׁש א , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעּמ א 
ע "ב ) ר"ד ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְל גּ בּ ייכוּ .(דף 

אינּ וּ ן זכּ אין  חכמתא, לידעי דּ רזין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אתער. רוּ חא האי  ר וּ חא כּ ד  האי ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ונפקא  נקוּ דה , דּ האי את ּפ ט וּ תא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאיהוּ 
הוי והה וּ א  בּ עלמא , ואת ּפ טא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּ ּה ,
כּ תיב  דּ א ועל  לתּת א, דּ ׁש רא  דּ ׁש בּ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרזא

ׁש מירה, לא )בּ יּה  בני(שמות וׁש מרוּ  ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש בּ ת  א וּ קמ וּ ה , והא הבּ ת, את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לאסגּ אה  הבּ ת, את א לּ א  כּ תיב, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָלא 
ואצטרי כּ לּ א, על דּ ׁש רי  רוּ חא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהה וּ א 
דּ בר ע ּמ יּה  וקיּ ימא ה וֹ איל לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלנטרא 

כּ תיב , דּ א  ועל נו)נׁש , ׁש וֹ מר(ישעיה כּ ל  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מחלּ לוֹ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַׁש בּ ת

, ר וּ חא האי  אחרא . רזא אית רזא  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מהנא וֹ תן י וֹ מא , בּ האי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִאתהני
בּ עי דּ א, וּ בגין דּ לה וֹ ן, וּ מע נּ וּ גא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל,

ל  וּ במׁש ּת יא ,למיהב  בּ מיכלא ענּ וּ גא , י ּה  ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ ר גּ י דּ תלת  סעוּ דתין , בּ תלת  זמנין , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת לת

דּ אוּ קמ וּ ה . כּ מה נטילמהימנוּ תא, והאי ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
דּ ישׂ ראל. סע וּ דתי בּ אינּ וּ ן  וענּ וּ גא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ח וּ לקיּה  וּ מענגזכּ אה ליּה , דּ אהני  מאן , ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
י וֹ מא . בּ האי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה ,

,יוֹ מין ׁש יתא  כּ ל אתהני רוּ חא, ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ כל  דּ עּת יקא  עלּ אה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵמר וּ חא
דּ נחית , כּ יון  דּ ׁש בּ תא, וּ ביוֹ מא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּת יקין.
אתענּ ג בּ ליליא, דּ עדן בּ גנּת א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתסחי
דּ מהימנ וּ תא , בּ סעוּ דתי  דּ גוּ פא, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמענּ וּ גא 

ואתענג )ואתע ּט ר מעילּ א (נ"א רוּ חא האי  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
בּ עטרא  סטרין , בּ כל ואתרוי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְות ּת א ,

ות ּת א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעילּ א 

אצטרי נׁש , דּ בר עּמ יּה  וקיּ ימא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
כּ תיב  דּ א  ועל  לי ּה . לנטרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה 
דּ א  ׁש בּ ת, הבּ ת. את ישׂ ראל  בני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש מר וּ 
דּ א  ה בּ ת , את  ּת ּת אה . נק וּ דה ההיא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהוּ א
דּ ההיא  אתּפ טוּ תא  ר וּ חא , האי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

נכר רצ ,דה הע ְְְִִֵֶֶַָָָָיראל,
.אליכ ְֲִֵֵֶמתע רר

הקודש: לידעיבלשון הד ת  ְְֵַסד
מתעררת . ז רח ריה א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָהחכמה.
,ה ה קה התטת היא  ה ְְְִִַַַַַָָֻהרח
ת וא ,ל ע מתטת מה  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָויצאת
 ועל למ ה, רי ה ת סד  ְְִֶַַַַָָָָהיא

מירה,  לא)תב בני (שמות  מרו ְְְְִֵָָָ
לא רה , והרי הת, את ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹיראל
לרת  הת, את אא ת, ְֶֶַַַַָָָָכתב
ל מר  וצרי הל, על  רה ר ח  ת ְְִִֶַַַָָָֹֹא
זה ועל .האד ע ועמדת האיל ת ְְִִֶֶֶַָָָָא

נו)תב, מח ל.(ישעיה  ת מר ל ְֵֵַַָָָֹ

הקודש: אחר.בלשון  סד י הה  ֵֵֶַַַד 
ל מהנאת הה  נהנית ה ֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרח
צרי   מ ,ה מהענג ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹיראל
ל במה  מאכל ענג ל ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹלתת
רגת  ל ל סע דת ל עמיְְְְְִֶַָָֹֹ

אר ה מ מחההאמנה, נטלת  וז , ְְְֱֲִֵֶֶֶָָָָ
יראל. ל סעדת  תא א רי וענג ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ת א מע ג תא הה מי ְְְִֵֶֶֶַַָָחלק
הה. ֶַַ

הקודש: ת בלשון  ל נהנית ה ֱֵֵֶֶַַָָהרח 
ל ע יק ל העלינה מהרח   מי ְִִֵֶֶַַַָָָָָה
ה ת  י רדת וכיו ,יקיְְִִֵֶֶֶַַַָָָהע
מענג מתע גת ילה, עד ג ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹורחצת
מתע רת  האמנה , ל ע ד ת   ְְֱִֶֶֶַַַָָה

מה ,(ומתענגת) מעלה ה ְִִַַַַָָָהר ח 
עטרה  דדיה כל (בענג )ונרוית ְְְְֲִִֵַָָָָָ

מה. ְְֶַַָָמעלה 

הקודש: האד ,בלשון  ע וע מד  ְְִִֵָָָוהאיל 
תב זה  ועל  ,ת א למר ל ְְִִֶַָָֹצרי
את  ה ת. את יראל בני מר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָו
את  ח נה. נקה היא  ז ת  ְְִֶַַַַָָָָֻה ת
ת טהת רח , ת א זהי  ְְִִַַַַָָָה ת



   

א ּת וֹ סף  כּ ד אתּפ טוּ תא , הה וּ א  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְנק וּ דה .
ההיא  על מ לּ עי לּ א, וּ ברכּ אן  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִקדּ וּ ׁש ן
ר וּ חא  ואתעביד כּ לּ א , אתנהיר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנק וּ דה ,

ונהיר.נהי לעילּ א  את ּפ לג סטרין, בּ כל  רא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ כּת יב  ה וּ א  ודא  ונהיר . לת ּת א  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתּפ לג
אית  אחסנא  חוּ לק ישׂ ראל  בּ ני  וּ בין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵבּ יני

כּ חדא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָלן

, י וֹ מא בּ האי  אתעּט ר דּ לעילּ א, ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואתהני קדּ י ׁש א , ע לּ אה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמע נּ וּ גא 
עּת יקין. דּ כל  דּ עּת יקא עלּ אה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמזּ יוא
י וֹ מא , בּ האי אתעּט ר  ּת ּת אה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחוּ לקא 
סע וּ דתי. בּ הני דּ אתהני דּ ל ּת ּת א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמענּ וּ גא 
בּ מיכלא  לי ּה , לענּ גא  בּ עי דּ א, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועל 
דּ כ לּ א . וּ בחדוה  יקר , בּ לבוּ ׁש י ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ במׁש ּת יא 

ל על ה א  ר ד ה אתם מעלה  י רה , דר וה לכים ציקים י ראל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאר
הע לם ְֵָָני

: השירים שיר  רבּ יחדש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
הירים  ׁש יר  ואמר, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן

כּ תיב  לׁש מה . קכו)אׁש ר  הל וֹ (תהלים  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
וגו '. הזּ רע   מׁש נ שׂ א וּ בכה   בּ כּמ היל ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

לוֹ ן א וֹ כח הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִזמנין
לגבּ יּה  בּ תיוּ ב ּת א  לוֹ ן לאהדרא  ,לישׂ ראל, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לאסלּ קא  בּ גין מיׁש ר , בּ א וֹ רח  ְלמה◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואזלין ז כּ אין , י שׂ ראל כּ ד דּ הא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ גוּ ויה וּ .
איה וּ  סילוּ קא  כּ ביכ וֹ ל , מיׁש ר , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ אוֹ רח 
עּמ ין בּ כל עּמ הוֹ ן , ה וּ א  בּ רי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלקוּ דׁש א

י כּ ד בּ אוֹ רח דּ עלמא. ואזלין ז כּ אין , שׂ ראל ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
על  הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  ל וֹ ן סליק ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִמיׁש וֹ ר,
וּ מׁש בּ חן א וֹ דן  וכ וּ לה וּ  עלמא, בּ ני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
אפילּ וּ  א לּ א  בּ לחוּ דייה וּ , אינ וּ ן  ולאו  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵליּה ,
בּ גינייה וּ  לי ּה  אוֹ דן כּ וּ להוּ  לעילא, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין
איה וּ  א לּ א  בּ לח וֹ ד וֹ י, דא  ולא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדישׂ ראל.
מּמ ׁש . די שׂ ראל  בּ גינייה וּ  בּ יקריּה , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק 
ישׂ ראל  אפילּ וּ  אלּ א בּ לח וֹ ד וֹ י, דא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולא
בּ רי דּ קוּ דׁש א  בּ יקריּה  מסּת לּ קי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,

ות ּת א . לעילא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְה וּ א

ההתטת, ת א נקה . תא ְְְִֶַַָָָֻל
על מלמעלה  ברכת קדת ְְְְְִֶַַָָָֻספת
רח ונעית הל, מאיר נקה ת ְְֲֵַַַָָֹֻא
למעלה מתחק ,דדי ה כל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָמאירה 
תב וזה מאיר . למ ה ונחלק  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָמאיר ,
 לנ י ירה חלק יראל, ני בי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻיני

ְֶָאחד.
הקודש: מתע רבלשון מעלה  ְְְִֵֵֶֶַַַָהחלק

ונהנה , דה  העלי מהענג הה ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.יקי הע ל ע יק ל  העלי ְִִִִֵֶֶַַַָָָמה יו
מהענג הה  מתע ר  ח ה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחלק
  ועל  , לה ע דת הנה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
לב י  במה, מאכל ג לע ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָצרי

הל. במחת ְְִַַָֹכבד

הקודש: ואמר ,בלשון  מע ר י  ְְִִַַַָָתח
תב ללמה. א ר ירי ה (תהלייר  ְֲִִִִֶַָֹֹ

ה רעקכו) מ נא  בכה  יל ֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהל
.'אוג ה ר  דה פעמי ה ְְִַַָָָָ

ת בה להחזיר יראל  את  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָה כיח
ירה  דר ללכת  להתע ת אליו, די , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

יקיצ ראל הרי .כתְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
עלה ז ביכל י רה , דר לכיְְְְְֲִִִֶֶָָָָוה
י הע ל ע ה ע הא  ר  ד ִִִֶַַָָָָָל

. ל הע צ יקי ל יראל  אר ְֲִִִֵֶֶַַָָָ
 תא מעלה  ירה, דר לכיְְְְֲִֶֶֶַָָָוה
 להע ני ל על הא   ר ד ה, ְֵַַָָָָָ
ה ולא  ,ת א חימ דימ ְְְְִִֵַָֹֻוכ
למעלה ,  ניהעלי אפ אא  ,לבְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
זה ולא  יראל. ביל ל דימ ְְְִִִִֵֶָָֹֻ
דכב מתע ה הא א א  ,לבְְְִִִֶֶֶַַָ
,לב זה  ולא .מ יראל  ְְְְִִִִֵֶַַָָֹביל
י מתע מ י ראל אפ ְְֲִִִִֵֶַַָָָא א
למעלה ה א  ר  דה ל ד כבְְְִֶַַָָָ

ְַָלמה.

  

בזכותם ומתברכים עולים העלמת כל ציקים י ראל ְְְִִִֵֵֶַָָָָני

 כּ וּ רסא זכּ אין, די שׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לעילא  אסּת ליק דלעילא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיקרא
רחימוּ , בּ כ ּמ ה  חדוון , בּ כּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא ,
וכ וּ לה וּ  בּ חדווא, עלמין ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח בּ רן
כּ וּ לה וּ  ועלמין דנחלין , מעמיקא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאת בּ רכן 
בּ כ ּמ ה  ואתקדּ ׁש אן ואתבּ רכאן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת קיין,

בּ ריבּ ר וקוּ דׁש א קדּ וּ ׁש ין , בּ כּמ ה  כאן, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש לימוּ . בּ חדוא עּמ ה וֹ ן, חדי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָה וּ א 

,זכּ אין אינוּ ן לאו  דישׂ ראל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ועם  בּ ה ּפ וּ כא. איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָכּ וֹ לא 
לא  הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א רחימוּ  דּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל
יתבא  דיליּה  וכוּ רסייא מ נּ ייה וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתמנע
אתמנעת  ולא בּ נין, על  כּ א ּמ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ ,

רחמי. עלייהוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמלּ מת בּ ע

ישראל בני  על סנגוריה  שילמדו הקב"ה  רצון 

בּ גין לעילא, סלקא  קלא  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ א וֹ ליף  מאן דיליּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ רע וּ תא
מ ּמ ׁש ה , לן, מנא בּ נוֹ י. על ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַסנּ יגוֹ ריא 
עלייה וּ  זכוּ  דּ א וֹ ליף  על בּ סליקוּ  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק

דכתיב, ה וּ א  הדא  לד)די שׂ ראל. (שמות ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אימתי ּפ ניו. עוֹ ר  קרן כּ י ידע א  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶוּ מ ׁש ה
י שׂ ראל , חאבוּ  כּ ד דא. ליקרא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאסּת ליק

זכוּ . עלייה וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְואוֹ ליף

 על וּ בכה , יל  ֹהל ו כּ תיב, דא ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌
נ וֹ שׂ א  מאי דּ י שׂ ראל. ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵח וֹ ביה וֹ ן
דּ יקרא , דּ כוּ רסייא רזא  דּ א ה זּ רע.  ֶמׁש◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עי לּ אה , קוּ ד ׁש א  דּ זרע  מׁש יכ וּ  נטיל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ איה וּ 

עלמא . בּ האי ואי בּ ין ּפ ירין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמיע בּ ד 

ברינה יבוא בא  בתשובה  כששבים

 על אף די שׂ ראל, בּ קלא  אסּת לּ יקת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
דּ א , כּ ל  עם  זכּ אין, אינ וּ ן  דּ לאו  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַגּ ב
לּה , ואׁש קי  לּה , אעלי  הוּ א בּ רי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

הקודש: ראלבלשון  עה ראה , ְְְִֵֵֶָָָֹא 
מתע ה מעלה ה בד א  ,יקיְְְִִִִֵֶֶַַַַָָצ
כה מחת, כה  למעלה , ְְְְְְְַַַַָָָָָלמעלה
מחה , הע למת רי מתח ְְְְֲִִִַַָָָָאהבה,
וכל , חליה מעמק רכימת ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻוכ
ימתק רכימת  קי נ למיְְְְְִִִִִִִַָָָהע
דוה ,יק כה  ברכת, ְְְְִִַַַָָָָכה
למת. מחה ה ע מח הא  רְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הקודש: יראלבלשון  אי ְְִֵֵֶָָָבעה
זה , ל וע . ה הא  הל ,יקיְְִִִִֶַַָֹצ
נמנעת  לא  הא ר  ד ה ְֲִַַַַַָָֹאהבת
על א עליה יב  וכסא ,ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַמה
עליה במ נמנעת ואי ,ני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָה

.ֲִַרחמי

הקודש: למעלה ,בלשון  ע לה הה  ְְֶַַַָָבל
על סנגריה לד מי  נרצ ְְְִִֵֵֶֶַַָָמ
עלה התעה מה  ? לנ ימ ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹניו.
תב זה יראל . על זכת ד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָעל

לד ) ניו.(שמות  ע ר  קר י ידע  לא ִֶַַָָָָֹֹמה
 חטא הה? ל בד  התעה ְְְִֶֶַַַַָָָָמתי

זכת. עליה ולד  ְְְֲִִֵֵֵֶָיראל ,

הקודש: ילבלשון הל תב כ מְֵֵֵָָ
נא ה  מה יראל . חטאי על ְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹבכה,
טל הבד, א  סד  זה הרע ? ִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ
לעת  עלי  קד זרע  ל  ְְֲִֶֶֶֶַַָֹמיכה

הה. לע ותלדת ְֵֶַָָָר ת

הקודש: לבלשון  ל ְְִֵֶֶַַכתעית
ל ע ,יקיצ אינ ב  על   א ְִִִִֵֵֶַַַַָָָיראל,
,ת א מעלה  הא  ר ד ה ֲֶֶַַָָָזה



   

א ּת וֹ סף  כּ ד אתּפ טוּ תא , הה וּ א  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְנק וּ דה .
ההיא  על מ לּ עי לּ א, וּ ברכּ אן  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִקדּ וּ ׁש ן
ר וּ חא  ואתעביד כּ לּ א , אתנהיר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנק וּ דה ,

ונהיר.נהי לעילּ א  את ּפ לג סטרין, בּ כל  רא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ כּת יב  ה וּ א  ודא  ונהיר . לת ּת א  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתּפ לג
אית  אחסנא  חוּ לק ישׂ ראל  בּ ני  וּ בין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵבּ יני

כּ חדא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָלן

, י וֹ מא בּ האי  אתעּט ר דּ לעילּ א, ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואתהני קדּ י ׁש א , ע לּ אה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמע נּ וּ גא 
עּת יקין. דּ כל  דּ עּת יקא עלּ אה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִמזּ יוא
י וֹ מא , בּ האי אתעּט ר  ּת ּת אה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחוּ לקא 
סע וּ דתי. בּ הני דּ אתהני דּ ל ּת ּת א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמענּ וּ גא 
בּ מיכלא  לי ּה , לענּ גא  בּ עי דּ א, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועל 
דּ כ לּ א . וּ בחדוה  יקר , בּ לבוּ ׁש י ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוּ במׁש ּת יא 

ל על ה א  ר ד ה אתם מעלה  י רה , דר וה לכים ציקים י ראל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאר
הע לם ְֵָָני

: השירים שיר  רבּ יחדש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
הירים  ׁש יר  ואמר, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן

כּ תיב  לׁש מה . קכו)אׁש ר  הל וֹ (תהלים  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
וגו '. הזּ רע   מׁש נ שׂ א וּ בכה   בּ כּמ היל ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

לוֹ ן א וֹ כח הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִזמנין
לגבּ יּה  בּ תיוּ ב ּת א  לוֹ ן לאהדרא  ,לישׂ ראל, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לאסלּ קא  בּ גין מיׁש ר , בּ א וֹ רח  ְלמה◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואזלין ז כּ אין , י שׂ ראל כּ ד דּ הא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ גוּ ויה וּ .
איה וּ  סילוּ קא  כּ ביכ וֹ ל , מיׁש ר , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ אוֹ רח 
עּמ ין בּ כל עּמ הוֹ ן , ה וּ א  בּ רי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלקוּ דׁש א

י כּ ד בּ אוֹ רח דּ עלמא. ואזלין ז כּ אין , שׂ ראל ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
על  הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  ל וֹ ן סליק ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִמיׁש וֹ ר,
וּ מׁש בּ חן א וֹ דן  וכ וּ לה וּ  עלמא, בּ ני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
אפילּ וּ  א לּ א  בּ לחוּ דייה וּ , אינ וּ ן  ולאו  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵליּה ,
בּ גינייה וּ  לי ּה  אוֹ דן כּ וּ להוּ  לעילא, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין
איה וּ  א לּ א  בּ לח וֹ ד וֹ י, דא  ולא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדישׂ ראל.
מּמ ׁש . די שׂ ראל  בּ גינייה וּ  בּ יקריּה , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק 
ישׂ ראל  אפילּ וּ  אלּ א בּ לח וֹ ד וֹ י, דא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולא
בּ רי דּ קוּ דׁש א  בּ יקריּה  מסּת לּ קי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,

ות ּת א . לעילא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְה וּ א

ההתטת, ת א נקה . תא ְְְִֶַַָָָֻל
על מלמעלה  ברכת קדת ְְְְְִֶַַָָָֻספת
רח ונעית הל, מאיר נקה ת ְְֲֵַַַָָֹֻא
למעלה מתחק ,דדי ה כל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָמאירה 
תב וזה מאיר . למ ה ונחלק  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָמאיר ,
 לנ י ירה חלק יראל, ני בי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻיני

ְֶָאחד.
הקודש: מתע רבלשון מעלה  ְְְִֵֵֶֶַַַָהחלק

ונהנה , דה  העלי מהענג הה ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.יקי הע ל ע יק ל  העלי ְִִִִֵֶֶַַַָָָמה יו
מהענג הה  מתע ר  ח ה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחלק
  ועל  , לה ע דת הנה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
לב י  במה, מאכל ג לע ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָצרי

הל. במחת ְְִַַָֹכבד

הקודש: ואמר ,בלשון  מע ר י  ְְִִַַַָָתח
תב ללמה. א ר ירי ה (תהלייר  ְֲִִִִֶַָֹֹ

ה רעקכו) מ נא  בכה  יל ֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהל
.'אוג ה ר  דה פעמי ה ְְִַַָָָָ

ת בה להחזיר יראל  את  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָה כיח
ירה  דר ללכת  להתע ת אליו, די , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

יקיצ ראל הרי .כתְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
עלה ז ביכל י רה , דר לכיְְְְְֲִִִֶֶָָָָוה
י הע ל ע ה ע הא  ר  ד ִִִֶַַָָָָָל

. ל הע צ יקי ל יראל  אר ְֲִִִֵֶֶַַָָָ
 תא מעלה  ירה, דר לכיְְְְֲִֶֶֶַָָָוה
 להע ני ל על הא   ר ד ה, ְֵַַָָָָָ
ה ולא  ,ת א חימ דימ ְְְְִִֵַָֹֻוכ
למעלה ,  ניהעלי אפ אא  ,לבְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
זה ולא  יראל. ביל ל דימ ְְְִִִִֵֶָָֹֻ
דכב מתע ה הא א א  ,לבְְְִִִֶֶֶַַָ
,לב זה  ולא .מ יראל  ְְְְִִִִֵֶַַָָֹביל
י מתע מ י ראל אפ ְְֲִִִִֵֶַַָָָא א
למעלה ה א  ר  דה ל ד כבְְְִֶַַָָָ

ְַָלמה.

  

בזכותם ומתברכים עולים העלמת כל ציקים י ראל ְְְִִִֵֵֶַָָָָני

 כּ וּ רסא זכּ אין, די שׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לעילא  אסּת ליק דלעילא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיקרא
רחימוּ , בּ כ ּמ ה  חדוון , בּ כּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא ,
וכ וּ לה וּ  בּ חדווא, עלמין ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח בּ רן
כּ וּ לה וּ  ועלמין דנחלין , מעמיקא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאת בּ רכן 
בּ כ ּמ ה  ואתקדּ ׁש אן ואתבּ רכאן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת קיין,

בּ ריבּ ר וקוּ דׁש א קדּ וּ ׁש ין , בּ כּמ ה  כאן, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש לימוּ . בּ חדוא עּמ ה וֹ ן, חדי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָה וּ א 

,זכּ אין אינוּ ן לאו  דישׂ ראל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ועם  בּ ה ּפ וּ כא. איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָכּ וֹ לא 
לא  הוּ א בּ רי דק וּ ד ׁש א רחימוּ  דּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל
יתבא  דיליּה  וכוּ רסייא מ נּ ייה וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתמנע
אתמנעת  ולא בּ נין, על  כּ א ּמ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲעלייהוּ ,

רחמי. עלייהוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמלּ מת בּ ע

ישראל בני  על סנגוריה  שילמדו הקב"ה  רצון 

בּ גין לעילא, סלקא  קלא  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ א וֹ ליף  מאן דיליּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ רע וּ תא
מ ּמ ׁש ה , לן, מנא בּ נוֹ י. על ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַסנּ יגוֹ ריא 
עלייה וּ  זכוּ  דּ א וֹ ליף  על בּ סליקוּ  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק

דכתיב, ה וּ א  הדא  לד)די שׂ ראל. (שמות ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אימתי ּפ ניו. עוֹ ר  קרן כּ י ידע א  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶוּ מ ׁש ה
י שׂ ראל , חאבוּ  כּ ד דא. ליקרא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאסּת ליק

זכוּ . עלייה וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְואוֹ ליף

 על וּ בכה , יל  ֹהל ו כּ תיב, דא ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌
נ וֹ שׂ א  מאי דּ י שׂ ראל. ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵח וֹ ביה וֹ ן
דּ יקרא , דּ כוּ רסייא רזא  דּ א ה זּ רע.  ֶמׁש◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עי לּ אה , קוּ ד ׁש א  דּ זרע  מׁש יכ וּ  נטיל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ איה וּ 

עלמא . בּ האי ואי בּ ין ּפ ירין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמיע בּ ד 

ברינה יבוא בא  בתשובה  כששבים

 על אף די שׂ ראל, בּ קלא  אסּת לּ יקת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
דּ א , כּ ל  עם  זכּ אין, אינ וּ ן  דּ לאו  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַגּ ב
לּה , ואׁש קי  לּה , אעלי  הוּ א בּ רי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

הקודש: ראלבלשון  עה ראה , ְְְִֵֵֶָָָֹא 
מתע ה מעלה ה בד א  ,יקיְְְִִִִֵֶֶַַַַָָצ
כה מחת, כה  למעלה , ְְְְְְְַַַַָָָָָלמעלה
מחה , הע למת רי מתח ְְְְֲִִִַַָָָָאהבה,
וכל , חליה מעמק רכימת ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֻוכ
ימתק רכימת  קי נ למיְְְְְִִִִִִִַָָָהע
דוה ,יק כה  ברכת, ְְְְִִַַַָָָָכה
למת. מחה ה ע מח הא  רְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הקודש: יראלבלשון  אי ְְִֵֵֶָָָבעה
זה , ל וע . ה הא  הל ,יקיְְִִִִֶַַָֹצ
נמנעת  לא  הא ר  ד ה ְֲִַַַַַָָֹאהבת
על א עליה יב  וכסא ,ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַמה
עליה במ נמנעת ואי ,ני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָה

.ֲִַרחמי

הקודש: למעלה ,בלשון  ע לה הה  ְְֶַַַָָבל
על סנגריה לד מי  נרצ ְְְִִֵֵֶֶַַָָמ
עלה התעה מה  ? לנ ימ ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹניו.
תב זה יראל . על זכת ד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָעל

לד ) ניו.(שמות  ע ר  קר י ידע  לא ִֶַַָָָָֹֹמה
 חטא הה? ל בד  התעה ְְְִֶֶַַַַָָָָמתי

זכת. עליה ולד  ְְְֲִִֵֵֵֶָיראל ,

הקודש: ילבלשון הל תב כ מְֵֵֵָָ
נא ה  מה יראל . חטאי על ְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹבכה,
טל הבד, א  סד  זה הרע ? ִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ
לעת  עלי  קד זרע  ל  ְְֲִֶֶֶֶַַָֹמיכה

הה. לע ותלדת ְֵֶַָָָר ת

הקודש: לבלשון  ל ְְִֵֶֶַַכתעית
ל ע ,יקיצ אינ ב  על   א ְִִִִֵֵֶַַַַָָָיראל,
,ת א מעלה  הא  ר ד ה ֲֶֶַַָָָזה



   

מ כּ ל  וא ׁש ּת לים  עמיקא , דּ נחלא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמקי וּ 
דּ ההוּ א  מ גּ וֹ  בּ רנּ ה , יבא  בּ א כּ דין, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִסטרין.
דּ אׁש ּת לימת . וק דּ וּ ׁש ין  וּ ברכאן ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש לימוּ 
ח וֹ בייהוֹ ן על וּ בכה, יל  ֹהל ו ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קדמיתא ,

בּ רנּ ה . יבא  בּ א ּת ב וּ , כּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל.

זכאים כולם היו ישראל המקדש  בית את המלך שלמה  שבנה  בשעה 

, מק דּ ׁש א בּ י  ׁש מה דּ בנה  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת ּת אה  עלמא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת לים
כּ וּ להוֹ ן י שׂ ראל עילּ אה, דּ עלמא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוּ ונא 
דרגּ ין בּ כ ּמ ה ואס ּת לּ קוֹ  ז כּ אין , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲהווֹ 
דּ יקרא  כּ וּ רסייא אס ּת לק  וּ כדין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין,

עיל וּ יין. בּ כּמ ה  חדוון , בּ כ ּמ ה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה,

, מה לׁש א ׁש ר  הירים ׁש יר  ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
וּ נחית וּ  בּ חדווא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְסליקוּ 

וחיבּ וּ רא בּ  בּ חדוא . כּ וּ להוּ  עלמין חדווא. ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ה וּ א .  בּ רי לק וּ דׁש א ׁש יר , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה .
א ׁש ר ותּת אין . לעילּ אין ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהירים ,
בּ חדוא , כּ וּ לה וּ  דּ עלמין  חבּ וּ רא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִלׁש מה ,
ּפ וּ מא  על  דיליּה . כּ לּ א  דׁש למא  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמל כּ א 

אתגּ זר. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ אליּ הוּ 

מחה  ד ק ת ארחים ְְְְִִֶַַַָָָק לת 

אחרי פרשת  ס .)חדש ו ּת א:(דף ְ◌ָ◌
בּ ר בּ עי  דּ ׁש בּ ּת א, דא  בּ י וֹ מא  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחזי,

וּ בלילייא בּ יממא  למחדי וּ בעינׁש  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לעילאין חידוּ  ויעביד ּפ תוֹ רא , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלת ּק נא 

◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אין.

, כּ ניׁש ּת א מבּ י  נׁש  בּ ר  אתי  כּ ד  חזי , ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מהאי ק דּ יׁש ין  מלאכין עּמ י ּה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָיהכוֹ ן 
על  וּ ׁש כינּת א  גיסא, מהאי  וּ מלאכין ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִגיסא ,
ׁש עתא , וּ בהאי  בּ נין. על כּ אי ּמ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָכּ לה וֹ ן,

צא ) וּ רבבה (תהלים  אלף   ּמ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִיּפ ל 
וגו ',  וגו ',(שם )מימינ תבּ יט  בּ עיני רק  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌

וגו',(שם ) מחסי  ה' אּת ה א (שם )כּ י  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וגו '. רעה  אלי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְתאנּ ה 

העמק, החל מהקאת תא ְְֵֶֶַַַַַַָָָֹמקה 
ר ה , יבא  א  אזי, . דדיה מל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָונ
קדת  ברכת למת תא ְְְִֵָָֻמ
בכה , יל הל  ראנה ְְִִֵֵֶַָָָָָֹמה.
רה. יבא  א   ב יראל. חטאי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָעל

הקודש: את בלשון למה  נה  ְְֶֶָָָָֹֹעה
  ח ה ל הע וה קה ְְְְִִֵֵַַַַָָָית
הי י ראל ל ,העלי להע מְְְִֵֶֶָָָָָָ
עלינת, דרגת כה  והתע יקיְְְְְִִִֶַַַָָצ
כה מחה , ה בד  א  התע ה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואז

.יי ע בכה  ְְִִַָָמח ת

הקודש: א רבלשון ירי ה יר  ְֲִִִֶַָואז
מחה. וירידה מחה על ה  ְְְְְֲִִִִִִָָָָֹֹל למה ,
מחה. והח ר  מחה , הע למת ְְְְְִִִַָָָָָל 
 ירי ה ה א .  ר דל  ִִִַַָָיר
 ללמה  אר . ני חול ניְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹלעלי
ל ל מחה, העלמת ל  ל ְְִִֶֶֶַַָָָָהחר
נגזר. האל י על  .   ל הְִִִֵֶֶַַָָָֻ

הקודש: לבלשון ה ה  ראה , ְֵֶֶַַֹבא
ב ילה  למח האד  צרי ,ה ת  ְְִִַַַַַַָָָָָָֹ
מחה ויעה ,לח להתקי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָֻוצרי

.ני ח ול  ניְְְִִֶַַָלעלי

הקודש: אדבלשון א ראה, ְְֵֶָָָֹבא 
מלאכי ע לכיה הנסת, ְְְִִִִֵֶֶַַָמית
זה , מד  מלאכי זה , מד  י ְְִִִִֶֶַַַָקד
.ני ה על  א , על ְְְִִֵַַַַָָָֻוהכינה 

 ה צא)בעה תהלי)אל מ יל ְִִִֶֶַַָָֹ
,'וג תיט  עיני רק ,'וג  מימינ ְְְְִִִֵֶֶַַָָרבבה 
אלי תא ה  לא ,'וג מחסי ה ' אה  ְְְִִֵֶֶַַָֹֻי

.'וג ְָָרעה 

  

 לבייתיּה יעיל איניׁש  אם  דּ א, ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ חדווא . א וּ ׁש ּפ יזין  ויקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדווא,

וּ מלאכין, ׁש כינּת א  אתי ׁש ר גּ א וכד  ויחזוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואיני ׁש  מת ּת ּק נא , וּ פת וֹ רא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָנהרא ,
ׁש כינ ּת א  ׁש עתא  האי בּ חדוה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְואי ּת תיּה 

ה וּ א , ׁש לּ י  זה מט )אמרת , ישׂ ראל (ישעיה  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אתּפ אר.  ּב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 

וּ מלאכין אזלת, ׁש כינּת א  לאו , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חילי ּה , עם הרע יצר  וייתי ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה ,
ה וּ א , ׁש לּ י  זה ויאמר  עּמ הוֹ ן , ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתח בּ ר וּ 
עליו ׁש וֹ רה  וּ מיּ ד דּ ילי. חיילין  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ מן 
ואה , איׁש  מן  י "ה, ויסּת לּ ק  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטמא ּת וֹ ,
טמא . וּ מאכל וֹ  אׁש א . עם  אׁש א  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויׁש ּת אר 

דּ א , כג )ועל ּת תאו(משלי  ואל ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּפ ת וֹ רא  ו דּ אי עין . רע  ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלמטעּמ וֹ תיו
ואין צוֹ א"ה. קי"א  מלאה היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִדיליּה 

טמא . ׁש הוּ א הרע , יצר אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָצוֹ אה ,

א עם א אדם עם חל קטטה   ל י ואם ת מח היה  חל עצב ה א ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹאם
ת לם ל ְְִֶַָָהיה 

נז.)זוהר דף כ"א וע וֹ ד (תיקון :ְ◌
נ ׁש  דּ בר  מ וֹ ׁש ב  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְמוֹ ׁש בוֹ תיכם 
מק וֹ ם , ׁש נּ וּ י וע וֹ ד  דּ ילי ּה , מקוֹ ם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִאיהוּ 
מ בּ ח וֹ ל  ת וֹ ספת בּ ׁש בּ ּת א  ביתא  ,לתקנא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בּ חוֹ לא, עציב ה וּ א  אם מעשׂ ה ׁש נּ וּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְועוֹ ד 
בּ ׁש בּ ּת  חדי קטטה אדּ יהא  לי ּה  אית ואם , ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ יהא  א ּת תיּה , עם  א וֹ  נ ׁש  בּ ר עם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבחוֹ לא 
רׁש וּ  לית וּ בדא  בּ ׁש בּ ּת א, עּמ ּה  ׁש למא  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵליּה 
וּ לבעלּה  חללה, ה ּמ ות לסם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקרבא 

ׁש בּ ת , חלּ וּ ל  אחר אל רשו דּ איה וּ  לון (לית ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קדמאי,לקרבא ) אמר וּ  דּ א  וּ בגין  אם, ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

כּ הלכתּה  אחת ׁש בּ ת מקיּ ימין  הווֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
כהלכתן) שבתות שתי  נגאלין(נ"א הווֹ  מ יּ ד ,. ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

למעלה ועלה  ק ל מ נעה רה , בר מיו,  קד דר ציא  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

(.קה דף  ג ' הרהוּ ר(חלק  , ּכ בּ גין :ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
דּ הרהוּ ר בּ גין טעמא. מאי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָמוּ ּת ר .

הקודש: ינסבלשון  האי א זה, ִִִֵֶָָָל
מחה. רחיא ויקל מחה  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלבית
נר  וירא ,לאכי וה הכינה  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָכאה 
וא  ואי ,מת  לח ו ְְְְְְִִִֵָָֻֻמאיר
הכינה: א מרת ה עה  ְְְִִֶֶַַַָָָָמחה

ה א ! י מט)זה (ישעיה א ר יראל  ְְֲִִֵֶֶֶָ
ְֶָָאתאר.

הקודש: הלכת,בלשון הכינה  לא   ְְִִֶֶַָֹוא
ע הרע יצר  ויבא  , לאכי ה  ְְְִִִֵֶַַָָָָָוע
זה ויאמר: ,ע רי מתח ְְְְִִִִֶַַָָֹצבא תיו ,
רה מד י! מהבא ת הא, ְִִִֵֶֶַָָָי
אי  מ י"ה  ויסק ,את מט ְְְְִִִֵַַָָָעליו 
מאכל .א ע  א ויאר ְְֲִִִֵֵֵַָָָוא ה ,

זה  ועל כג )טמא . תאו(משלי ואל  ְְְִֵֶַַָָ
 לחנ ואי .עי רע ל ְְְִֶֶַַַַַַָָֻלמטע תיו 
אא צאה  ואי צא "ה . קי"א  מלאה  ְְִִֵֵֶָָָָהיא

טמא. ה א  הרע, ֵֵֶֶָָָיצר 

הקודש: לבלשון מב  ,בתיכמ ְְֵֶֶָֹֹוע ד 
מק י וע ד  . קה ה א   ְִֶַָָָָאד
מחל. ספת ת הית את לת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
חל, עצב  הא א  מעה  י ְֲִִֶַַָֹועד 

ת מח קטטההיה  ל י וא , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ל היה  ,א ע  א אד  ע ְְִִִִֶֶַָָֹחל
לקרב רת אי בזה  ת, ע לְְְִִֵֶַַָָָָ
אל הא  לבעל חללה, הות ְְְֲֵֶֶַַַָָָָלס

ת, חל להתקרב)אחר רשות  לה  אי), ִֵַַָ
, נידמה אמר זה מראלי א ְְְִִִִֵֶַַָָ

 הלכת אחת ת מימק שתי הי) ְְְְִִַַַַָָָָ
(כהלכת נגאלי.שבתות  הי מד  ,ְִִִָָָ

הקודש: מהבלשון  מר. הרהר  ְִִָָָֻמ
דבר עה  לא  הרהר  מ ?ע ְִִֶֶַַַָָֹה



   

מ כּ ל  וא ׁש ּת לים  עמיקא , דּ נחלא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמקי וּ 
דּ ההוּ א  מ גּ וֹ  בּ רנּ ה , יבא  בּ א כּ דין, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִסטרין.
דּ אׁש ּת לימת . וק דּ וּ ׁש ין  וּ ברכאן ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש לימוּ 
ח וֹ בייהוֹ ן על וּ בכה, יל  ֹהל ו ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קדמיתא ,

בּ רנּ ה . יבא  בּ א ּת ב וּ , כּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל.

זכאים כולם היו ישראל המקדש  בית את המלך שלמה  שבנה  בשעה 

, מק דּ ׁש א בּ י  ׁש מה דּ בנה  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת ּת אה  עלמא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת לים
כּ וּ להוֹ ן י שׂ ראל עילּ אה, דּ עלמא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוּ ונא 
דרגּ ין בּ כ ּמ ה ואס ּת לּ קוֹ  ז כּ אין , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲהווֹ 
דּ יקרא  כּ וּ רסייא אס ּת לק  וּ כדין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעילּ אין,

עיל וּ יין. בּ כּמ ה  חדוון , בּ כ ּמ ה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה,

, מה לׁש א ׁש ר  הירים ׁש יר  ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
וּ נחית וּ  בּ חדווא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְסליקוּ 

וחיבּ וּ רא בּ  בּ חדוא . כּ וּ להוּ  עלמין חדווא. ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ה וּ א .  בּ רי לק וּ דׁש א ׁש יר , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה .
א ׁש ר ותּת אין . לעילּ אין ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהירים ,
בּ חדוא , כּ וּ לה וּ  דּ עלמין  חבּ וּ רא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִלׁש מה ,
ּפ וּ מא  על  דיליּה . כּ לּ א  דׁש למא  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמל כּ א 

אתגּ זר. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ אליּ הוּ 

מחה  ד ק ת ארחים ְְְְִִֶַַַָָָק לת 

אחרי פרשת  ס .)חדש ו ּת א:(דף ְ◌ָ◌
בּ ר בּ עי  דּ ׁש בּ ּת א, דא  בּ י וֹ מא  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחזי,

וּ בלילייא בּ יממא  למחדי וּ בעינׁש  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לעילאין חידוּ  ויעביד ּפ תוֹ רא , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלת ּק נא 

◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אין.

, כּ ניׁש ּת א מבּ י  נׁש  בּ ר  אתי  כּ ד  חזי , ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מהאי ק דּ יׁש ין  מלאכין עּמ י ּה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָיהכוֹ ן 
על  וּ ׁש כינּת א  גיסא, מהאי  וּ מלאכין ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִגיסא ,
ׁש עתא , וּ בהאי  בּ נין. על כּ אי ּמ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָכּ לה וֹ ן,

צא ) וּ רבבה (תהלים  אלף   ּמ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִיּפ ל 
וגו ',  וגו ',(שם )מימינ תבּ יט  בּ עיני רק  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌

וגו',(שם ) מחסי  ה' אּת ה א (שם )כּ י  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וגו '. רעה  אלי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְתאנּ ה 

העמק, החל מהקאת תא ְְֵֶֶַַַַַַָָָֹמקה 
ר ה , יבא  א  אזי, . דדיה מל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָונ
קדת  ברכת למת תא ְְְִֵָָֻמ
בכה , יל הל  ראנה ְְִִֵֵֶַָָָָָֹמה.
רה. יבא  א   ב יראל. חטאי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָעל

הקודש: את בלשון למה  נה  ְְֶֶָָָָֹֹעה
  ח ה ל הע וה קה ְְְְִִֵֵַַַַָָָית
הי י ראל ל ,העלי להע מְְְִֵֶֶָָָָָָ
עלינת, דרגת כה  והתע יקיְְְְְִִִֶַַַָָצ
כה מחה , ה בד  א  התע ה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואז

.יי ע בכה  ְְִִַָָמח ת

הקודש: א רבלשון ירי ה יר  ְֲִִִֶַָואז
מחה. וירידה מחה על ה  ְְְְְֲִִִִִִָָָָֹֹל למה ,
מחה. והח ר  מחה , הע למת ְְְְְִִִַָָָָָל 
 ירי ה ה א .  ר דל  ִִִַַָָיר
 ללמה  אר . ני חול ניְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹלעלי
ל ל מחה, העלמת ל  ל ְְִִֶֶֶַַָָָָהחר
נגזר. האל י על  .   ל הְִִִֵֶֶַַָָָֻ

הקודש: לבלשון ה ה  ראה , ְֵֶֶַַֹבא
ב ילה  למח האד  צרי ,ה ת  ְְִִַַַַַַָָָָָָֹ
מחה ויעה ,לח להתקי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָֻוצרי

.ני ח ול  ניְְְִִֶַַָלעלי

הקודש: אדבלשון א ראה, ְְֵֶָָָֹבא 
מלאכי ע לכיה הנסת, ְְְִִִִֵֶֶַַָמית
זה , מד  מלאכי זה , מד  י ְְִִִִֶֶַַַָקד
.ני ה על  א , על ְְְִִֵַַַַָָָֻוהכינה 

 ה צא)בעה תהלי)אל מ יל ְִִִֶֶַַָָֹ
,'וג תיט  עיני רק ,'וג  מימינ ְְְְִִִֵֶֶַַָָרבבה 
אלי תא ה  לא ,'וג מחסי ה ' אה  ְְְִִֵֶֶַַָֹֻי

.'וג ְָָרעה 

  

 לבייתיּה יעיל איניׁש  אם  דּ א, ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ חדווא . א וּ ׁש ּפ יזין  ויקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדווא,

וּ מלאכין, ׁש כינּת א  אתי ׁש ר גּ א וכד  ויחזוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואיני ׁש  מת ּת ּק נא , וּ פת וֹ רא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָנהרא ,
ׁש כינ ּת א  ׁש עתא  האי בּ חדוה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְואי ּת תיּה 

ה וּ א , ׁש לּ י  זה מט )אמרת , ישׂ ראל (ישעיה  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אתּפ אר.  ּב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 

וּ מלאכין אזלת, ׁש כינּת א  לאו , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חילי ּה , עם הרע יצר  וייתי ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה ,
ה וּ א , ׁש לּ י  זה ויאמר  עּמ הוֹ ן , ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתח בּ ר וּ 
עליו ׁש וֹ רה  וּ מיּ ד דּ ילי. חיילין  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ מן 
ואה , איׁש  מן  י "ה, ויסּת לּ ק  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטמא ּת וֹ ,
טמא . וּ מאכל וֹ  אׁש א . עם  אׁש א  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויׁש ּת אר 

דּ א , כג )ועל ּת תאו(משלי  ואל ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּפ ת וֹ רא  ו דּ אי עין . רע  ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלמטעּמ וֹ תיו
ואין צוֹ א"ה. קי"א  מלאה היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִדיליּה 

טמא . ׁש הוּ א הרע , יצר אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָצוֹ אה ,

א עם א אדם עם חל קטטה   ל י ואם ת מח היה  חל עצב ה א ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹאם
ת לם ל ְְִֶַָָהיה 

נז.)זוהר דף כ"א וע וֹ ד (תיקון :ְ◌
נ ׁש  דּ בר  מ וֹ ׁש ב  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְמוֹ ׁש בוֹ תיכם 
מק וֹ ם , ׁש נּ וּ י וע וֹ ד  דּ ילי ּה , מקוֹ ם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִאיהוּ 
מ בּ ח וֹ ל  ת וֹ ספת בּ ׁש בּ ּת א  ביתא  ,לתקנא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בּ חוֹ לא, עציב ה וּ א  אם מעשׂ ה ׁש נּ וּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְועוֹ ד 
בּ ׁש בּ ּת  חדי קטטה אדּ יהא  לי ּה  אית ואם , ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ יהא  א ּת תיּה , עם  א וֹ  נ ׁש  בּ ר עם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבחוֹ לא 
רׁש וּ  לית וּ בדא  בּ ׁש בּ ּת א, עּמ ּה  ׁש למא  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵליּה 
וּ לבעלּה  חללה, ה ּמ ות לסם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקרבא 

ׁש בּ ת , חלּ וּ ל  אחר אל רשו דּ איה וּ  לון (לית ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קדמאי,לקרבא ) אמר וּ  דּ א  וּ בגין  אם, ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

כּ הלכתּה  אחת ׁש בּ ת מקיּ ימין  הווֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
כהלכתן) שבתות שתי  נגאלין(נ"א הווֹ  מ יּ ד ,. ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

למעלה ועלה  ק ל מ נעה רה , בר מיו,  קד דר ציא  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

(.קה דף  ג ' הרהוּ ר(חלק  , ּכ בּ גין :ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
דּ הרהוּ ר בּ גין טעמא. מאי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָמוּ ּת ר .

הקודש: ינסבלשון  האי א זה, ִִִֵֶָָָל
מחה. רחיא ויקל מחה  ְְְְְְִִִִֵֵַָָלבית
נר  וירא ,לאכי וה הכינה  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָכאה 
וא  ואי ,מת  לח ו ְְְְְְִִִֵָָֻֻמאיר
הכינה: א מרת ה עה  ְְְִִֶֶַַַָָָָמחה

ה א ! י מט)זה (ישעיה א ר יראל  ְְֲִִֵֶֶֶָ
ְֶָָאתאר.

הקודש: הלכת,בלשון הכינה  לא   ְְִִֶֶַָֹוא
ע הרע יצר  ויבא  , לאכי ה  ְְְִִִֵֶַַָָָָָוע
זה ויאמר: ,ע רי מתח ְְְְִִִִֶַַָָֹצבא תיו ,
רה מד י! מהבא ת הא, ְִִִֵֶֶַָָָי
אי  מ י"ה  ויסק ,את מט ְְְְִִִֵַַָָָעליו 
מאכל .א ע  א ויאר ְְֲִִִֵֵֵַָָָוא ה ,

זה  ועל כג )טמא . תאו(משלי ואל  ְְְִֵֶַַָָ
 לחנ ואי .עי רע ל ְְְִֶֶַַַַַַָָֻלמטע תיו 
אא צאה  ואי צא "ה . קי"א  מלאה  ְְִִֵֵֶָָָָהיא

טמא. ה א  הרע, ֵֵֶֶָָָיצר 

הקודש: לבלשון מב  ,בתיכמ ְְֵֶֶָֹֹוע ד 
מק י וע ד  . קה ה א   ְִֶַָָָָאד
מחל. ספת ת הית את לת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
חל, עצב  הא א  מעה  י ְֲִִֶַַָֹועד 

ת מח קטטההיה  ל י וא , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ל היה  ,א ע  א אד  ע ְְִִִִֶֶַָָֹחל
לקרב רת אי בזה  ת, ע לְְְִִֵֶַַָָָָ
אל הא  לבעל חללה, הות ְְְֲֵֶֶַַַָָָָלס

ת, חל להתקרב)אחר רשות  לה  אי), ִֵַַָ
, נידמה אמר זה מראלי א ְְְִִִִֵֶַַָָ

 הלכת אחת ת מימק שתי הי) ְְְְִִַַַַָָָָ
(כהלכת נגאלי.שבתות  הי מד  ,ְִִִָָָ

הקודש: מהבלשון  מר. הרהר  ְִִָָָֻמ
דבר עה  לא  הרהר  מ ?ע ְִִֶֶַַַָָֹה



   

קלא , מנּ י ּה  אתעביד  ולא  מדי עביד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָלא 
מ לּ ה  דּ א ּפ יק לבתר  אבל סליק. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולא
וּ בקע  קלא, אתעביד מ לּ ה ההוּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמּפ וּ מיּה ,
ואתער לעילּ א, וסלּ קא וּ רקיעין , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאוירין
וד בּ ר חפצ מּמ צוֹ א דּ א  ועל אחרא . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִמלּ ה 
ק דּ יׁש א  מ לּ ה  דּ אּפ יק  וּ מאן כּ תיב. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָדּ בר
מ נּ יּה  אתעביד  דּ א וֹ רייתא , מלּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִמּפ וּ מיּה ,
ק דּ וּ ׁש י ואתער וּ  לעילּ א, וסליק ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָקלא ,
וּ כדין בּ רי ׁש י ּה , וּ מתעּט רן  עלּ אה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א

ות ּת א . לעילּ א  חדוותא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

בשבת יעשה  ומה  חלום תענית ענין 

 ׁש מענא והא הוּ א. הכי ודּ אי ליּה , ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ תעניתא  דּ ׁש ארי מאן אבל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִמלּ ה.
לא . אוֹ  ל ׁש בּ ת , גּ ריעוּ תא  עביד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תא ,
הא  גּ ריעוּ תא , עביד דּ לא  ּת ימא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִאי
מנּ י ּה , בּ טיל דּ מהימנוּ תא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי 
בּ טיל  דּ ׁש בּ ת  חדוותא  הא  סגי , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְועוֹ נׁש י ּה 

◌ֵ◌ִמנּ י ּה .

 הוּ א דּ דא ׁש מענא , דּ א מ לּ ה  לי ּה , ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ני מ כּ ל  מלּ עי לּ א, עליּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ אׁש גחן 
הוּ א  חדוותא  י וֹ מא , דּ האי בּ גין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא.
חדוון. דּ כל  חדוותא  ות ּת א . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
אׁש ּת כח . בּ יּה  מהימנוּ תא דּ כל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא ,
בּ האי נייחין  דּ גיה נּ ם  ר ׁש עים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפילּ וּ 
ולית  חדוה, לי ּה  לית  נ ׁש  בּ ר  והאי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָי וֹ מא .
עלּ אין מ כּ ל  דּ א וׁש ניא  נייחא, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵליּה 
ׁש ניא  מאי עליּה , ׁש אלין כּ לּ ה וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אין.

בּ צערא . ה וּ א  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ פלניא 

 קדּ י ׁש את גּ לידּ עּת יקא א ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
האי וא ׁש ּת כח  יוֹ מא , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ האי
קּמ י ּה , וקיּ ימא ס לּ קא  צל וֹ תי ּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא ,
דּ אתגזרוּ  דּ ינין גּ זרי  כּ ל  אתקרעוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ דין
דּ מל כּ א  דּ ינא  בּ בי אסת כּ מ וּ  ואפילּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעליּה ,

אתקרע , כּ לּ א לביׁש , דּ ב ׁש עתאעליּה  בּ גין ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
חידוּ  וכל חיר וּ  כּ ל את גּ לייא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדּ עּת יקא 

אבל ע לה. ולא קל, מ נע ה ְְֲֲִֶֶֶַָֹֹולא 
ד ר ת א מיו , דר ה ציא  ִִִִִֶַַאחר
, רקיעי אוירי בקע  קל, ְֲֲִִִִֵֶַַנע ה 
  ועל אחר, בר מערר  למעלה  ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָוע לה 

 בר . ודר  חפצ מצא  מיתב ְְְְִִֵֶַָָָ
רה, בר  מיו, קד דר ְִִִִֶַָָציא
למעלה ועלה קל  מ ,נעה ְְְֲִֶֶֶַַָ
 העלי לה קד ת ְְְְִֶֶֶַָֻמתע רר ת
מחה נמצאת ואז  , רא ְְְְְְִִִֵַָָֹמתע רת

למה. ְְְַַָָלמעלה

הקודש: והרי בלשון ה א ,  ואי  ,ל ֲֵַַַַָָאמר
רי  מי אבל ה בר. את מענְֲִֶֶַַָָָָָ
 א לת רח ע ה  ת, ְְְֲִִֶַַַָָָתענית 
הרי  , ר ח ע ה א  אמר  א ֲִִֵֶֶַָֹֹֹלא?
רב ,  וענ מ ל  האמנה  ְְְֱִִֵֶַַָָָסע דת

.מ ל הת מחת ְֲִִִֵֵֶַַַָהרי

הקודש: מע י,בלשון זה בר , ל ְִֶַַָָָָאמר
ני  מל  מלמעלה  עליו  יחי הְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מחה ה א  הה ה מ ,לְִִֶֶַַָָָהע
ה מח ת, ל מחת  למה, ְְְְְִַַַַָָָָלמעלה
 ואפ , נמצאת האמנה ל ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָמחה
הה.  נחי  יהה ל  עיְִִִֵֶֶַַַָָָֹהר
מנ חה ,  ל  ואי מחה ל אי ה ה ְְְְִִֵֵֶַָָָוהאי
.ני ח וה ני העלי מל נה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָוזה 
ל ני  נה  מה  עליו : אלי ְֲִִֶֶַָָָֻ

צער ? ְַַהא

הקודש: הדבלשון  העיק ְִֶַַָָָָבעה
בצער , נמצא  וזה  ה ה   ְְְְִִֶֶֶַַַַַָמתה
נקרעי אז לפניו , וע מדת ע לה  ת פְְְְִִִֶֶָָָָָָ
 ואפ עליו , גזר יניה זרי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָל 
לרע עליו   לה ל   יה בית ימְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהס

נקרע, הל ה ת עה מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ
וכל החר ת  ל  נמצאי ְְִִִֵַַָָָָהעיק ,

  

בּ הלּ וּ לא דּ את גּ לייא בּ גין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כח ,
◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מלכּ א.

ל ה תרי בעים הם נה ? הבעים מי  נה בעים ל  ינ זר ל ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָק רעים

 ׁש ל דּ ינוֹ  גּ זר  לוֹ  ק וֹ רעין  ּת נינן, דּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נה . ׁש בעין  מאן ׁש נה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
אינּ וּ ן כּ ל עליּה  דּ אס כּ מ וּ  גּ ב  על אף  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ הוּ , אתחזי דּ הוּ א מלכּ א , כּ תרי  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעין
נטיל  קדּ י ׁש א  דּ עּת יקא בּ גין  אתקרע . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹכּ לּ א 

והני ) ליה בטיל והני (ס "א נ ׁש , ל בּ ר (דףליּה  ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ע "ב ) בּ חלמא ק "ה עלי ּה  מתערי כּ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמלי,

דּ ׁש בתא . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ליליא 

וגזר לבריּה , הל וּ לא דּ עביד  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יוֹ מא  בּ האי כּ לּ א. על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
נ ׁש  וּ בר  חדאן, הווֹ  עלמא כּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ ה לּ וּ לא,
אתא  בּ קוּ לרא. ּת פיס עציב, הוה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַחד
חדאן עּמ א כּ ל  חמא לחדוותא, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א

הה וּ  חמא  עינוֹ י, זקף גּ זר. דּ איהוּ  א כּ מה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מה  אמר , עציב. בּ ק וּ לרא  ּת פיס נׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ ר 
ודא  דּ ברי, בּ ה לּ וּ לא חדאן  עלמא  בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
לי ּה , ונפקי ּפ קיד מיּ ד בּ ק וּ לרא. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָּת פיס

מקוּ לריּה . ליּה  מקטרוי )וׁש ארוּ  (ס"א ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 כּ ל בּ ׁש בּ תא , בּ תעניתא  דּ ׁש ארי האי  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
והאי עציב, ואיהוּ  חדאן, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
ק דּ יׁש א  דעּת יקא בּ ׁש עתא  בּ קוּ לרא . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת ּפ ס
בּ ר האי וא ׁש ּת כח יוֹ מא, בּ האי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת גּ לייא
דּ אס כּ ימוּ  גּ ב  על אף בּ קוּ לרא , ּת פיס  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנ ׁש 
כּ לּ א  דּ אמרן , ׁש נין ׁש בעין אינּ וּ ן  כּ ל  ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָעליּה 
בּ יוֹ מא  דּ ינא. עלי ּה  ׁש ארי  ולא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתקרע ,
בּ ההוּ א  לי ּה , למקרע רׁש וּ  בּ י ּה  אית  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא 

ׁש בּ ת . ׁש כּ ן כּ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ מא,

, חילא בּ י ּה  א ׁש ּת כח דּ לא יוֹ ם  ל ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
דּ חלמא  בּ תעניתא דּ ׁש ארי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן
עד  יוֹ מא הה וּ א  סליק  לא יוֹ מא, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
ׁש נה  דּ ׁש בעים  לאו  אבל דּ יניּה . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ קרע
יוֹ מא  בּ ההוּ א , ּכ בּ גין דּ ׁש בּ ת . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ יוֹ מא

הלת ת ה  מ ְְְִִִִֶֶַַַָה מחה ,
. לֶֶַה

הקודש: נינ ,בלשון זה לועל רעי ק ְְִִֶַָ
 בעי ה מי נה . בעי ל ינ ְְְִִִִִִֶַַָָזר
ל עליו ימהס ב  על  א אא, ְִִֶֶַַַָָָָָָנה?

 לה תרי בעי תנראהא ה א  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
הע יק  מ נקרע, הל ,ְִִִֶֶַַָָָֹבה

נטל דומהנה)ה אותו האד ,(מבטל את ֵֶַָָָָ
עליו ררי תע , ל ה בריְְְְְִִִֶַַָָָָוה

ת. ליל חלְֲֵַַָ

הקודש: לבנ,בלשון ה לא  ע ה ְְִִֶֶֶָָָלמל
ל הה  ה ל. על מחה  ְְִֶֶַַַַַָָֹוגזר 
ואי ,מחי הי ל הע ל ְְִִִֵַָָָָָההלא 
ל ה א  קלר . פ ס עצב, היה ְֶֶֶַָָָָָָָאחד
מ מחי הע ל את ראה ְְְִִֵֶַָָָָָָל מחה,
ת א את ראה  עיניו ,  הרי זר. ִֵֵֶֶַָָָָהא 
מה אמר , עצב. לר  הפ ס ִַַַַָָָָָהאי
ני, ל ה לא מחי ל הע ני ְְְִִִֵֵֶַָָָָל 
ת א ציאוה צה מד  ק לר ? פס ְְְִִִֶָָָָוזה 

 לרמ תא יר(מקשריו)וה. ְִִִָ

הקודש: תענית בלשון רי זה ְֲִֶֶַָָ
עצב , וה א   מחי ל הע ל ְְְִֵַָָָָָת,
הע יק  עה קלר. נתס ְְְְִִֶֶַָָָָָוזה 
האי ונמצא  הה   מתה ד ְְְִִִֶֶַַַַָָָה
ימהס ב על   א  קלר פס ְְִִֶֶַַַַָָה ה
,אמרנ ני בעי תא ל ְְִִִֶַָָָָָָעליו 
י . יה עליו  רה ולא נקרע , ְְְִִֶַַָָָֹֹה ל
ת א .תא לקרע רת  י ְְְִֵֵַַֹאחר

ת.  ל  ,ְֵֶַָָי

הקודש: בלשון נמצא  א   י  ל איְְִֵֶֶָֹ
ת א  חל תענית ר י מי ְְֲֲִִֶַַָֹח ,
רע עד ה ת א ע לה  לא  , ֵֶֶַַַַֹה
י נה  בעי לא  אבל .ינְְֲִִִֶָָָֹ
ולא ,מ י ת א , מ ְְִַַַָָָֹה ת.



   

קלא , מנּ י ּה  אתעביד  ולא  מדי עביד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָלא 
מ לּ ה  דּ א ּפ יק לבתר  אבל סליק. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְולא
וּ בקע  קלא, אתעביד מ לּ ה ההוּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמּפ וּ מיּה ,
ואתער לעילּ א, וסלּ קא וּ רקיעין , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאוירין
וד בּ ר חפצ מּמ צוֹ א דּ א  ועל אחרא . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִמלּ ה 
ק דּ יׁש א  מ לּ ה  דּ אּפ יק  וּ מאן כּ תיב. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָדּ בר
מ נּ יּה  אתעביד  דּ א וֹ רייתא , מלּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִמּפ וּ מיּה ,
ק דּ וּ ׁש י ואתער וּ  לעילּ א, וסליק ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָקלא ,
וּ כדין בּ רי ׁש י ּה , וּ מתעּט רן  עלּ אה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א

ות ּת א . לעילּ א  חדוותא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

בשבת יעשה  ומה  חלום תענית ענין 

 ׁש מענא והא הוּ א. הכי ודּ אי ליּה , ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ תעניתא  דּ ׁש ארי מאן אבל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִמלּ ה.
לא . אוֹ  ל ׁש בּ ת , גּ ריעוּ תא  עביד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תא ,
הא  גּ ריעוּ תא , עביד דּ לא  ּת ימא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִאי
מנּ י ּה , בּ טיל דּ מהימנוּ תא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְסעוּ דתי 
בּ טיל  דּ ׁש בּ ת  חדוותא  הא  סגי , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְועוֹ נׁש י ּה 

◌ֵ◌ִמנּ י ּה .

 הוּ א דּ דא ׁש מענא , דּ א מ לּ ה  לי ּה , ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ני מ כּ ל  מלּ עי לּ א, עליּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ אׁש גחן 
הוּ א  חדוותא  י וֹ מא , דּ האי בּ גין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא.
חדוון. דּ כל  חדוותא  ות ּת א . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
אׁש ּת כח . בּ יּה  מהימנוּ תא דּ כל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא ,
בּ האי נייחין  דּ גיה נּ ם  ר ׁש עים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפילּ וּ 
ולית  חדוה, לי ּה  לית  נ ׁש  בּ ר  והאי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָי וֹ מא .
עלּ אין מ כּ ל  דּ א וׁש ניא  נייחא, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵליּה 
ׁש ניא  מאי עליּה , ׁש אלין כּ לּ ה וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אין.

בּ צערא . ה וּ א  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ פלניא 

 קדּ י ׁש את גּ לידּ עּת יקא א ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
האי וא ׁש ּת כח  יוֹ מא , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ האי
קּמ י ּה , וקיּ ימא ס לּ קא  צל וֹ תי ּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא ,
דּ אתגזרוּ  דּ ינין גּ זרי  כּ ל  אתקרעוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ דין
דּ מל כּ א  דּ ינא  בּ בי אסת כּ מ וּ  ואפילּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעליּה ,

אתקרע , כּ לּ א לביׁש , דּ ב ׁש עתאעליּה  בּ גין ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
חידוּ  וכל חיר וּ  כּ ל את גּ לייא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדּ עּת יקא 

אבל ע לה. ולא קל, מ נע ה ְְֲֲִֶֶֶַָֹֹולא 
ד ר ת א מיו , דר ה ציא  ִִִִִֶַַאחר
, רקיעי אוירי בקע  קל, ְֲֲִִִִֵֶַַנע ה 
  ועל אחר, בר מערר  למעלה  ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָוע לה 

 בר . ודר  חפצ מצא  מיתב ְְְְִִֵֶַָָָ
רה, בר  מיו, קד דר ְִִִִֶַָָציא
למעלה ועלה קל  מ ,נעה ְְְֲִֶֶֶַַָ
 העלי לה קד ת ְְְְִֶֶֶַָֻמתע רר ת
מחה נמצאת ואז  , רא ְְְְְְִִִֵַָָֹמתע רת

למה. ְְְַַָָלמעלה

הקודש: והרי בלשון ה א ,  ואי  ,ל ֲֵַַַַָָאמר
רי  מי אבל ה בר. את מענְֲִֶֶַַָָָָָ
 א לת רח ע ה  ת, ְְְֲִִֶַַַָָָתענית 
הרי  , ר ח ע ה א  אמר  א ֲִִֵֶֶַָֹֹֹלא?
רב ,  וענ מ ל  האמנה  ְְְֱִִֵֶַַָָָסע דת

.מ ל הת מחת ְֲִִִֵֵֶַַַָהרי

הקודש: מע י,בלשון זה בר , ל ְִֶַַָָָָאמר
ני  מל  מלמעלה  עליו  יחי הְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מחה ה א  הה ה מ ,לְִִֶֶַַָָָהע
ה מח ת, ל מחת  למה, ְְְְְִַַַַָָָָלמעלה
 ואפ , נמצאת האמנה ל ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָמחה
הה.  נחי  יהה ל  עיְִִִֵֶֶַַַָָָֹהר
מנ חה ,  ל  ואי מחה ל אי ה ה ְְְְִִֵֵֶַָָָוהאי
.ני ח וה ני העלי מל נה  ְְְְִִִֶֶֶַַָָוזה 
ל ני  נה  מה  עליו : אלי ְֲִִֶֶַָָָֻ

צער ? ְַַהא

הקודש: הדבלשון  העיק ְִֶַַָָָָבעה
בצער , נמצא  וזה  ה ה   ְְְְִִֶֶֶַַַַַָמתה
נקרעי אז לפניו , וע מדת ע לה  ת פְְְְִִִֶֶָָָָָָ
 ואפ עליו , גזר יניה זרי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָל 
לרע עליו   לה ל   יה בית ימְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהס

נקרע, הל ה ת עה מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ
וכל החר ת  ל  נמצאי ְְִִִֵַַָָָָהעיק ,

  

בּ הלּ וּ לא דּ את גּ לייא בּ גין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כח ,
◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מלכּ א.

ל ה תרי בעים הם נה ? הבעים מי  נה בעים ל  ינ זר ל ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָק רעים

 ׁש ל דּ ינוֹ  גּ זר  לוֹ  ק וֹ רעין  ּת נינן, דּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נה . ׁש בעין  מאן ׁש נה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 
אינּ וּ ן כּ ל עליּה  דּ אס כּ מ וּ  גּ ב  על אף  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ הוּ , אתחזי דּ הוּ א מלכּ א , כּ תרי  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעין
נטיל  קדּ י ׁש א  דּ עּת יקא בּ גין  אתקרע . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹכּ לּ א 

והני ) ליה בטיל והני (ס "א נ ׁש , ל בּ ר (דףליּה  ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ע "ב ) בּ חלמא ק "ה עלי ּה  מתערי כּ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמלי,

דּ ׁש בתא . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ליליא 

וגזר לבריּה , הל וּ לא דּ עביד  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יוֹ מא  בּ האי כּ לּ א. על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
נ ׁש  וּ בר  חדאן, הווֹ  עלמא כּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ ה לּ וּ לא,
אתא  בּ קוּ לרא. ּת פיס עציב, הוה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַחד
חדאן עּמ א כּ ל  חמא לחדוותא, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א

הה וּ  חמא  עינוֹ י, זקף גּ זר. דּ איהוּ  א כּ מה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מה  אמר , עציב. בּ ק וּ לרא  ּת פיס נׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ ר 
ודא  דּ ברי, בּ ה לּ וּ לא חדאן  עלמא  בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
לי ּה , ונפקי ּפ קיד מיּ ד בּ ק וּ לרא. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָּת פיס

מקוּ לריּה . ליּה  מקטרוי )וׁש ארוּ  (ס"א ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 כּ ל בּ ׁש בּ תא , בּ תעניתא  דּ ׁש ארי האי  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
והאי עציב, ואיהוּ  חדאן, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
ק דּ יׁש א  דעּת יקא בּ ׁש עתא  בּ קוּ לרא . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת ּפ ס
בּ ר האי וא ׁש ּת כח יוֹ מא, בּ האי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת גּ לייא
דּ אס כּ ימוּ  גּ ב  על אף בּ קוּ לרא , ּת פיס  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנ ׁש 
כּ לּ א  דּ אמרן , ׁש נין ׁש בעין אינּ וּ ן  כּ ל  ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָעליּה 
בּ יוֹ מא  דּ ינא. עלי ּה  ׁש ארי  ולא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתקרע ,
בּ ההוּ א  לי ּה , למקרע רׁש וּ  בּ י ּה  אית  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא 

ׁש בּ ת . ׁש כּ ן כּ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ מא,

, חילא בּ י ּה  א ׁש ּת כח דּ לא יוֹ ם  ל ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
דּ חלמא  בּ תעניתא דּ ׁש ארי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מאן
עד  יוֹ מא הה וּ א  סליק  לא יוֹ מא, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
ׁש נה  דּ ׁש בעים  לאו  אבל דּ יניּה . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ קרע
יוֹ מא  בּ ההוּ א , ּכ בּ גין דּ ׁש בּ ת . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ יוֹ מא

הלת ת ה  מ ְְְִִִִֶֶַַַָה מחה ,
. לֶֶַה

הקודש: נינ ,בלשון זה לועל רעי ק ְְִִֶַָ
 בעי ה מי נה . בעי ל ינ ְְְִִִִִִֶַַָָזר
ל עליו ימהס ב  על  א אא, ְִִֶֶַַַָָָָָָנה?

 לה תרי בעי תנראהא ה א  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
הע יק  מ נקרע, הל ,ְִִִֶֶַַָָָֹבה

נטל דומהנה)ה אותו האד ,(מבטל את ֵֶַָָָָ
עליו ררי תע , ל ה בריְְְְְִִִֶַַָָָָוה

ת. ליל חלְֲֵַַָ

הקודש: לבנ,בלשון ה לא  ע ה ְְִִֶֶֶָָָלמל
ל הה  ה ל. על מחה  ְְִֶֶַַַַַָָֹוגזר 
ואי ,מחי הי ל הע ל ְְִִִֵַָָָָָההלא 
ל ה א  קלר . פ ס עצב, היה ְֶֶֶַָָָָָָָאחד
מ מחי הע ל את ראה ְְְִִֵֶַָָָָָָל מחה,
ת א את ראה  עיניו ,  הרי זר. ִֵֵֶֶַָָָָהא 
מה אמר , עצב. לר  הפ ס ִַַַַָָָָָהאי
ני, ל ה לא מחי ל הע ני ְְְִִִֵֵֶַָָָָל 
ת א ציאוה צה מד  ק לר ? פס ְְְִִִֶָָָָוזה 

 לרמ תא יר(מקשריו)וה. ְִִִָ

הקודש: תענית בלשון רי זה ְֲִֶֶַָָ
עצב , וה א   מחי ל הע ל ְְְִֵַָָָָָת,
הע יק  עה קלר. נתס ְְְְִִֶֶַָָָָָוזה 
האי ונמצא  הה   מתה ד ְְְִִִֶֶַַַַָָָה
ימהס ב על   א  קלר פס ְְִִֶֶַַַַָָה ה
,אמרנ ני בעי תא ל ְְִִִֶַָָָָָָעליו 
י . יה עליו  רה ולא נקרע , ְְְִִֶַַָָָֹֹה ל
ת א .תא לקרע רת  י ְְְִֵֵַַֹאחר

ת.  ל  ,ְֵֶַָָי

הקודש: בלשון נמצא  א   י  ל איְְִֵֶֶָֹ
ת א  חל תענית ר י מי ְְֲֲִִֶַַָֹח ,
רע עד ה ת א ע לה  לא  , ֵֶֶַַַַֹה
י נה  בעי לא  אבל .ינְְֲִִִֶָָָֹ
ולא ,מ י ת א , מ ְְִַַַָָָֹה ת.



   

רׁש וּ  דּ לית אחרא, בּ יוֹ מא ולא  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
מה  י וֹ מא , כּ ל אחרא . יוֹ מא על ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְליוֹ מא
אירע  דּ לא עביד. בּ י וֹ מיּה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ אירע

ליּה בּ י לבעי לא דּ א ועל עביד. לא וֹ מי ּה , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ליוֹ מא  דּ א  מיּ וֹ מא ליּה  לס לּ קא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ְלאינׁש 
ּת נינן, בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם  דּ בר  , ּכ וּ בגין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא .

אחרא . לי וֹ מא  יוֹ ם  דּ בר  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְולא 

ה ל על הם ה ת י ם ל וה מירה  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהמחה

אמור צ "ד:)פרשת  רבּ י(דף אמר :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וּ נטירוּ תא  חדוותא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה ,
דּ הא  וּ בגין ה וּ א , כּ לּ א  על  דּ ׁש בּ תא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ יוֹ מא
ואתוֹ סף  ואי ּמ א, בּ א בּ א  אתעּט ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָי וֹ מא 
א ׁש ּת כח  דּ לא מה קדוּ תיּה , על ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְקדוּ ה 
קד ׁש , ה וּ א  דּ הא  יוֹ מי , בּ ׁש אר ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהכי 
על  קד וּ ׁש ה  ואוֹ סיף בּ ּק דׁש , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתע ּט ר 
חדוותא  יוֹ מא האי   ּכ בּ גין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְקדוּ תי ּה .
מלי בּ יּה . חדאן  כּ לּ א ותּת אי, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ עלּ אי
אתקנוּ  מ נּ יּה  כּ לּ הוּ  עלמין. בּ כלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן

אתזנו) דּ עלאי(נ"א נייחא  י וֹ מא  בּ האי ,ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
דּ ח יּ יביּ א  נייחא י וֹ מא  בּ האי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אי .

◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ גיהנם .

,יחידאי לברי ּה  הל וּ לא  דּ עבד ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מני עלּ אה , בּ עטרא ליּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאעּט ר 
חדוותא  י וֹ מא  בּ האי כּ לּ א . על  מלכּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵליּה 

חד  דּ ינא לכלּ א . על דּ אתּפ קד  סנטירא  ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ בעיין גּ וּ ברין  בּ ידיּה  הווֹ  נ ׁש א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בני
בּ גין לאלקאה. דּ בעיין גּ וּ ברין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקּט וּ לא ,
דּ מל כּ א , דּ חדוותא יוֹ מא  דּ האי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיקרא 

דּ מל כּ א . לחדוותא ונטר דּ ינוֹ י, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש ביק

 דּ מל כּ א הלוּ לא  י וֹ מא , ההוּ א ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ א בּ א  חדוותא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מטרוֹ ניתא,
ות ּת אין. דּ ע לּ אין חדוותא עלי ּה , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואי ּמ א
ולא  ח דּ אן , כּ לּ ה וּ  דּ מלכּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא 

כּ תיב  דּ א על בּ יּה . נח )יצטערוּ ן (ישעיה  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לא  ענג  ענג. מאי ענג. ל בּ ת  ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקראת 

י על  לי רת  אי אחר, יְְְֵֵֶַַ
ע ה.  מי ארע  מה ,י ל ְֵֵֶֶַַַָאחר.
לא   ועל ע ה .  אינ  מי ארע  ְְֵֵֵֶֶַַֹֹא 
לי זה מ ת א להעלת לאד ְְֲִִֶַָָָָצרי
,מי י בר  ,נינ  מ ְְִִֵַַָָאחר.

אחר. לי י דבר  ְְְֵַַֹולא 

הקודש: ה מחהבלשון  יהדה, ר י ְְִִַַַָָָאמר
הל , על  ה הת  י ל  ְְִֵֶַַַַַָָֹוהמירה
א א מתע ר הה  ה מְְִִֵֶֶַַַַָ
מה ,ת קד על קד ה ונ ספת ְְְְִֶֶַַָָָֻֻבא א,
קד ה א  הרי  , מי ה אר  איְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
על קדה סימ ,קד ְְְִִֵֶַַָֹֻמתע ר
מחת  ה א  הה  ה  מ ,ת ְְִִֶַַַָָֻקד
, מחי   , ני ח וה ני ְְְְִִִֵֶַַָָֻהעלי
 נתקנ  העלמת . כל ברכת ְְְְְִֵַָָָָָֻממא 

עלי ני(נזונו) מנ חת הה  .ְְִִֶֶֶַַַמ
עיהר מנחת הה   . ני ְְְְִִֶַַַַָָותח

. יהִֵַֹ

הקודש: לבנ בלשון  ה לא  ע ה  ְְִִֶֶֶָָָלמל
מה עלינה, עטרה ת א ע ר ְֲִִִֵֶַַָָָָָה חיד,
מחת  הה    הל. על לה ת ְִֶֶֶַַַַַַֹא
ינ על מפקד היה אחד טר ְִֵֶֶַַָָָָָֹֻה ל.
ריכי ברי  ביד הי ,אד ני ְְְְִִִֵֶֶָָָָָל
להלקאה. צריכי הי גברי ְְְְֲִִִִֶַָָָָָהריגה,
ל ה מחת ל הה  ה בד  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַביל
. לה מחת את ומר  יניו, את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָע זב

הקודש: הלת בלשון  ,ה ת א ִַַָ
והא האב מחת הבירה, ע ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָה
.ני ח וה ניהעלי מחת ְְְְִִִֶַַַָָָעליו ,
ולא ,מחי  לה ְְְְִִֵֶֶַַָֹֻמחת

תב זה על  .ב נח)יצטער וקראת (ישעיה ְְֲִֶַַָָָָ
נמצא לא  ענג ענג? ה  מה ענג. ְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹל ת

  

עלּ אה  דּ קדׁש  בּ אתר לעילּ א  אלּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
אמר, דאּת  כּ מה נח )ׁש ארי . אז(ישעיה  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א . יי ' על  ענג  דּ האי יי'. על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת תענּ ג 
אתע ּט ר דּ מלכּ א, הלוּ לא  דּ הוּ א יוֹ מא ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהאי
דכתיב  הוּ א הדא  דּ ענג עטרא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
הכי אׁש ּת כח דּ לא  מה  ענג. לבּ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקראת 

יוֹ מין. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר

בשבת להיות טוב יום כשחל שבת סעודות

בּ ני בּ עיין  סע וּ דתאן  ּת לת י וֹ מא , ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ּפ תוֹ רי. וּ לסדּ רא  לזּמ נא, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א,
וכד  דּ א וֹ קימנא . כּ מה  דּ מל כּ א , יקרא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
בּ ר יסדּ ר לא זמנא , א וֹ  חגּ א , בּ יּה  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מן 
ל ׁש בּ ת , חד סע וּ דתא , בּ כל  ּפ תוֹ רי ּת רי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש 

דּ כּת יב, בּ גין לאוּ ׁש ּפ יזא, בוחד (שמואל ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אוֹ כל ,ט ) הוּ א ּת מיד  ה ּמ ל ׁש לחן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַעל

לההוּ א  דּ מל כּ א , בּ פת וֹ רא ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִסּפ וּ קא 
בּ ר בּ עי דּ א  ועל  לי ּה . דּ אתיא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְאוּ ׁש ּפ יזא 
והוּ א  למל כּ א , ׁש לימא  ּפ ת וֹ רא לסדּ וּ רי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָנ ׁש 

לאוּ ׁש ּפ יזא . מי נּ י ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָיהיב

 ּת ליתאה סעוּ דתא אלעזר, רבּ י ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אוֹ ׁש ּפ יזא , בּ יּה  אערע כּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ ת ,
לא  אי  ליּה , ׁש בקין  לא אוֹ  ליּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַׁש בקין
דּ ח יּ יא  א וּ ׁש ּפ יזא א ׁש ּת כח לי ּה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַׁש בקין
לי ּה , ׁש בקין אי דּ מלכּ א, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּפ ת וֹ רא

דּ מל כּ א . בּ סעוּ דתא ּפ גימ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כח

 למל כּ א אבוֹ י , ׁש מעוֹ ן  רבּ י לי ּה  ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ונטיל  אוּ ׁש ּפ יזא, בּ י ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ איערע
לאוּ ׁש ּפ יזי ּה , וס לּ קא  מּק ּמ יּה , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵמיכלא 
אכל  לא דּ מלכּ א  גּ ב  על  אף  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
וּ מל כּ א  אכיל, קא  דּ מלכּ א מּמ יכלא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִעּמ יּה ,
דּ הוּ א  בּ גין דּ א , וכל למיכל. ליּה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָיהיב 
המנוּ נא  רב  וּ בבי דּ מל כּ א . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְאוּ ׁש ּפ יזיה
דּ א , בּ ׁש עתא לאוּ ׁש ּפ יזא  חייׁש י לא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָסבא ,

לאוֹ ׁש ּפ יזא . ּפ ת וֹ רא מסדּ רי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ לבתר

מ ,העלי ד ה רה מק ְְְֶֶֶֶֶַָָָֹא א 
הא ענג הרי ה '. על תע ג אז ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאמר 
,ל ה הלת הא הה  וה ה'. ְִֶֶֶֶַַַַַעל
זה ענג. ל עטרה תא ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹמתע ר
 אי מה  ענג, לת וקראת ְֵֶֶֶַַַָָָָָֹתב 

.מיה אר  ְְִִִֵַָָָנמצא 

הקודש: סע דת בלשון ל ה ה   ְֶַַָֹ
לחנ ת  ולער לז ל ה ני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֻצריכי
. ארנ מ , לה בד ְְְְִִֵֶֶֶַַביל
אד יסר לא  ,זמ  א חג  זכְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
לת  אחד סע דה, כל לחנ ת ְְְְְֵֶַָָָָָֻני 

תב מ לארח , ט)ואחד ב (שמואל ְִֵֶֶַָָָ
אכל , הא  מיד   לה לח ְִֵֶֶַַַָֹֻעל
ת לא ל ה לח היא  ְְְֲִֶֶַַַָָֻההנאה 
אד צרי  ועל אליו. א  ְִֵֵֵֶַַָָָָָָהארח 
 תנ והא  ,ל ל ל לח  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹֻלער

לא רח. ִֵֶַָמ

הקודש: ה עדהבלשון אלעזר, רי  ְְִֶַַַָָָָאמר
א רח ,  קרה ת, ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה לי ית
?ת א זביע לא  א ת א זביע  ְְִִִַָָֹהא
ח י  הארח  נמצא  ,תא זביע לא ְְִִִֵַָָָָֹא
נמצא ,ת א זבי ע וא .לה לחְְְְִִִִֶֶַַָָֻמ

. לה לח ְְְֶֶַַָֻפג

הקודש: אביו ,בלשון   מע רי ל ְִִִַַָָאמר
מאכל ולקח  א רח , ל קרה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלמל
ב על א נמצא , לא רח. והעלה ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָמפניו
ל ה מאכל  ע אכל לא   להֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
זה וכל לאכל.  ל נת לוה א כל, ְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹה א 
רב בבית .לה א רח ה א  ְִֵֵֶֶֶַַַמ
עה לא רח  יח לא  סבא  ְְְְִֵַַָָָָָֹהמננא 

לא רח. לח רכי ע  ואחר ,ְְְִֵַַַָָָֻז



   

רׁש וּ  דּ לית אחרא, בּ יוֹ מא ולא  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
מה  י וֹ מא , כּ ל אחרא . יוֹ מא על ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְליוֹ מא
אירע  דּ לא עביד. בּ י וֹ מיּה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ אירע

ליּה בּ י לבעי לא דּ א ועל עביד. לא וֹ מי ּה , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ליוֹ מא  דּ א  מיּ וֹ מא ליּה  לס לּ קא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ְלאינׁש 
ּת נינן, בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם  דּ בר  , ּכ וּ בגין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא .

אחרא . לי וֹ מא  יוֹ ם  דּ בר  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְולא 

ה ל על הם ה ת י ם ל וה מירה  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהמחה

אמור צ "ד:)פרשת  רבּ י(דף אמר :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וּ נטירוּ תא  חדוותא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה ,
דּ הא  וּ בגין ה וּ א , כּ לּ א  על  דּ ׁש בּ תא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ יוֹ מא
ואתוֹ סף  ואי ּמ א, בּ א בּ א  אתעּט ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָי וֹ מא 
א ׁש ּת כח  דּ לא מה קדוּ תיּה , על ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְקדוּ ה 
קד ׁש , ה וּ א  דּ הא  יוֹ מי , בּ ׁש אר ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהכי 
על  קד וּ ׁש ה  ואוֹ סיף בּ ּק דׁש , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתע ּט ר 
חדוותא  יוֹ מא האי   ּכ בּ גין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְקדוּ תי ּה .
מלי בּ יּה . חדאן  כּ לּ א ותּת אי, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ עלּ אי
אתקנוּ  מ נּ יּה  כּ לּ הוּ  עלמין. בּ כלּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן

אתזנו) דּ עלאי(נ"א נייחא  י וֹ מא  בּ האי ,ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
דּ ח יּ יביּ א  נייחא י וֹ מא  בּ האי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אי .

◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ גיהנם .

,יחידאי לברי ּה  הל וּ לא  דּ עבד ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מני עלּ אה , בּ עטרא ליּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאעּט ר 
חדוותא  י וֹ מא  בּ האי כּ לּ א . על  מלכּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵליּה 

חד  דּ ינא לכלּ א . על דּ אתּפ קד  סנטירא  ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ בעיין גּ וּ ברין  בּ ידיּה  הווֹ  נ ׁש א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בני
בּ גין לאלקאה. דּ בעיין גּ וּ ברין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקּט וּ לא ,
דּ מל כּ א , דּ חדוותא יוֹ מא  דּ האי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיקרא 

דּ מל כּ א . לחדוותא ונטר דּ ינוֹ י, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש ביק

 דּ מל כּ א הלוּ לא  י וֹ מא , ההוּ א ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ א בּ א  חדוותא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מטרוֹ ניתא,
ות ּת אין. דּ ע לּ אין חדוותא עלי ּה , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואי ּמ א
ולא  ח דּ אן , כּ לּ ה וּ  דּ מלכּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא 

כּ תיב  דּ א על בּ יּה . נח )יצטערוּ ן (ישעיה  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לא  ענג  ענג. מאי ענג. ל בּ ת  ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקראת 

י על  לי רת  אי אחר, יְְְֵֵֶַַ
ע ה.  מי ארע  מה ,י ל ְֵֵֶֶַַַָאחר.
לא   ועל ע ה .  אינ  מי ארע  ְְֵֵֵֶֶַַֹֹא 
לי זה מ ת א להעלת לאד ְְֲִִֶַָָָָצרי
,מי י בר  ,נינ  מ ְְִִֵַַָָאחר.

אחר. לי י דבר  ְְְֵַַֹולא 

הקודש: ה מחהבלשון  יהדה, ר י ְְִִַַַָָָאמר
הל , על  ה הת  י ל  ְְִֵֶַַַַַָָֹוהמירה
א א מתע ר הה  ה מְְִִֵֶֶַַַַָ
מה ,ת קד על קד ה ונ ספת ְְְְִֶֶַַָָָֻֻבא א,
קד ה א  הרי  , מי ה אר  איְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
על קדה סימ ,קד ְְְִִֵֶַַָֹֻמתע ר
מחת  ה א  הה  ה  מ ,ת ְְִִֶַַַָָֻקד
, מחי   , ני ח וה ני ְְְְִִִֵֶַַָָֻהעלי
 נתקנ  העלמת . כל ברכת ְְְְְִֵַָָָָָֻממא 

עלי ני(נזונו) מנ חת הה  .ְְִִֶֶֶַַַמ
עיהר מנחת הה   . ני ְְְְִִֶַַַַָָותח

. יהִֵַֹ

הקודש: לבנ בלשון  ה לא  ע ה  ְְִִֶֶֶָָָלמל
מה עלינה, עטרה ת א ע ר ְֲִִִֵֶַַָָָָָה חיד,
מחת  הה    הל. על לה ת ְִֶֶֶַַַַַַֹא
ינ על מפקד היה אחד טר ְִֵֶֶַַָָָָָֹֻה ל.
ריכי ברי  ביד הי ,אד ני ְְְְִִִֵֶֶָָָָָל
להלקאה. צריכי הי גברי ְְְְֲִִִִֶַָָָָָהריגה,
ל ה מחת ל הה  ה בד  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַביל
. לה מחת את ומר  יניו, את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָע זב

הקודש: הלת בלשון  ,ה ת א ִַַָ
והא האב מחת הבירה, ע ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָה
.ני ח וה ניהעלי מחת ְְְְִִִֶַַַָָָעליו ,
ולא ,מחי  לה ְְְְִִֵֶֶַַָֹֻמחת

תב זה על  .ב נח)יצטער וקראת (ישעיה ְְֲִֶַַָָָָ
נמצא לא  ענג ענג? ה  מה ענג. ְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹל ת

  

עלּ אה  דּ קדׁש  בּ אתר לעילּ א  אלּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
אמר, דאּת  כּ מה נח )ׁש ארי . אז(ישעיה  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א . יי ' על  ענג  דּ האי יי'. על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת תענּ ג 
אתע ּט ר דּ מלכּ א, הלוּ לא  דּ הוּ א יוֹ מא ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהאי
דכתיב  הוּ א הדא  דּ ענג עטרא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
הכי אׁש ּת כח דּ לא  מה  ענג. לבּ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקראת 

יוֹ מין. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר

בשבת להיות טוב יום כשחל שבת סעודות

בּ ני בּ עיין  סע וּ דתאן  ּת לת י וֹ מא , ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ּפ תוֹ רי. וּ לסדּ רא  לזּמ נא, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א,
וכד  דּ א וֹ קימנא . כּ מה  דּ מל כּ א , יקרא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
בּ ר יסדּ ר לא זמנא , א וֹ  חגּ א , בּ יּה  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאזדּ מן 
ל ׁש בּ ת , חד סע וּ דתא , בּ כל  ּפ תוֹ רי ּת רי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש 

דּ כּת יב, בּ גין לאוּ ׁש ּפ יזא, בוחד (שמואל ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אוֹ כל ,ט ) הוּ א ּת מיד  ה ּמ ל ׁש לחן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַעל

לההוּ א  דּ מל כּ א , בּ פת וֹ רא ה וּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִסּפ וּ קא 
בּ ר בּ עי דּ א  ועל  לי ּה . דּ אתיא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְאוּ ׁש ּפ יזא 
והוּ א  למל כּ א , ׁש לימא  ּפ ת וֹ רא לסדּ וּ רי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָנ ׁש 

לאוּ ׁש ּפ יזא . מי נּ י ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָיהיב

 ּת ליתאה סעוּ דתא אלעזר, רבּ י ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אוֹ ׁש ּפ יזא , בּ יּה  אערע כּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְדּ ׁש בּ ת ,
לא  אי  ליּה , ׁש בקין  לא אוֹ  ליּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַׁש בקין
דּ ח יּ יא  א וּ ׁש ּפ יזא א ׁש ּת כח לי ּה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַׁש בקין
לי ּה , ׁש בקין אי דּ מלכּ א, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּפ ת וֹ רא

דּ מל כּ א . בּ סעוּ דתא ּפ גימ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִא ׁש ּת כח

 למל כּ א אבוֹ י , ׁש מעוֹ ן  רבּ י לי ּה  ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ונטיל  אוּ ׁש ּפ יזא, בּ י ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ איערע
לאוּ ׁש ּפ יזי ּה , וס לּ קא  מּק ּמ יּה , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵמיכלא 
אכל  לא דּ מלכּ א  גּ ב  על  אף  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
וּ מל כּ א  אכיל, קא  דּ מלכּ א מּמ יכלא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִעּמ יּה ,
דּ הוּ א  בּ גין דּ א , וכל למיכל. ליּה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָיהיב 
המנוּ נא  רב  וּ בבי דּ מל כּ א . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְאוּ ׁש ּפ יזיה
דּ א , בּ ׁש עתא לאוּ ׁש ּפ יזא  חייׁש י לא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָסבא ,

לאוֹ ׁש ּפ יזא . ּפ ת וֹ רא מסדּ רי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ לבתר

מ ,העלי ד ה רה מק ְְְֶֶֶֶֶַָָָֹא א 
הא ענג הרי ה '. על תע ג אז ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאמר 
,ל ה הלת הא הה  וה ה'. ְִֶֶֶֶַַַַַעל
זה ענג. ל עטרה תא ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹמתע ר
 אי מה  ענג, לת וקראת ְֵֶֶֶַַַָָָָָֹתב 

.מיה אר  ְְִִִֵַָָָנמצא 

הקודש: סע דת בלשון ל ה ה   ְֶַַָֹ
לחנ ת  ולער לז ל ה ני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֻצריכי
. ארנ מ , לה בד ְְְְִִֵֶֶֶַַביל
אד יסר לא  ,זמ  א חג  זכְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ
לת  אחד סע דה, כל לחנ ת ְְְְְֵֶַָָָָָֻני 

תב מ לארח , ט)ואחד ב (שמואל ְִֵֶֶַָָָ
אכל , הא  מיד   לה לח ְִֵֶֶַַַָֹֻעל
ת לא ל ה לח היא  ְְְֲִֶֶַַַָָֻההנאה 
אד צרי  ועל אליו. א  ְִֵֵֵֶַַָָָָָָהארח 
 תנ והא  ,ל ל ל לח  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹֻלער

לא רח. ִֵֶַָמ

הקודש: ה עדהבלשון אלעזר, רי  ְְִֶַַַָָָָאמר
א רח ,  קרה ת, ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָה לי ית
?ת א זביע לא  א ת א זביע  ְְִִִַָָֹהא
ח י  הארח  נמצא  ,תא זביע לא ְְִִִֵַָָָָֹא
נמצא ,ת א זבי ע וא .לה לחְְְְִִִִֶֶַַָָֻמ

. לה לח ְְְֶֶַַָֻפג

הקודש: אביו ,בלשון   מע רי ל ְִִִַַָָאמר
מאכל ולקח  א רח , ל קרה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלמל
ב על א נמצא , לא רח. והעלה ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָמפניו
ל ה מאכל  ע אכל לא   להֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
זה וכל לאכל.  ל נת לוה א כל, ְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹה א 
רב בבית .לה א רח ה א  ְִֵֵֶֶֶַַַמ
עה לא רח  יח לא  סבא  ְְְְִֵַַָָָָָֹהמננא 

לא רח. לח רכי ע  ואחר ,ְְְִֵַַַָָָֻז



   

ואמר לחכמה למה  עלה ה ם מ הא ר  ד ה לפני מחה  נמצאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹלא 
ה ירים ִִִַיר

(:ע "ד דף ג' לא (חלק  חזי, ּת א :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ק וּ ד ׁש א  קמי חדוותא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
ׁש מה  דּ סליק  כּ יוֹ מא הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ דין ה ירים . ׁש יר  ואמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלחכמתא,
מל כּ א  ואתי דּ מטר וֹ ניתא, אנ ּפ וֹ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנהירוּ 
דכתיב , הוּ א הדא ע ּמ ּה . מדוֹ ריּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמׁש רי

ה ) א מאי(מלכים  וגוֹ '. ׁש מה חכמת  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַו ּת רב 
דּ מטר וֹ ניתא , ׁש ּפ יר וּ  דּ ס לּ קא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַו ּת רב.
דּ ר גּ ין, ׁש אר כּ ל  על בּ דר גּ הא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתרבּ יאת 
 ּכ וכל בּ ּה . מדוֹ ריּה  ׁש וּ י  דּ מלכּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
דּ א  חכּ ימא בּ רא דּ א ּפ יקת בּ גין  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלּמ ה .

למלכא )לעלמא . (נ"א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

 ישׂ ראל לכל לׁש מה , לי ּה  אּפ יקת ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עלּ אין בּ דר גּ ין הווֹ  וכלּ הוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַאּפ יקת,

כּ ׁש מה  בשלמא )ז כּ אין  דּ ק וּ ד ׁש א (ס"א  . ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌
וּ ביוֹ מא  בּ יּה . ואינּ וּ ן  בּ הוּ , ח דּ י ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

לת ּת א , בּ יתא  ׁש מה  אתקינת דּ ׁש כלל ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ו ׁש וּ וּ  למלכּ א . בּ יתא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטר וֹ ניתא 
בּ חדוה  אנּפ הא  וּ נהירוּ  כּ חדא , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמדוֹ ריה וֹ ן
לכ לּ א , חדוותא  אׁש ּת כח  כּ דין ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימוּ .
דּ כּת יב , בּ גין  ל ּמ ה .  ּכ וכל ותּת א. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
ליּה  דּ דּ בּ רת א ּמ וֹ , י ּס ר ּת וּ  אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַמא 

דּ מל כּ א .לרעוּ תא ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להשי "ת ושמחה אהבה  גודל מוזכר ובו  מעלתה  גודל  השירים שיר

 בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס ו דּ אי ה ירים, ׁש יר  ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואתמסר בּ ימינא , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתיהיב
חידוּ  וכל  רחימוּ  כּ ל דּ א  ועל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גוּ יּה ,
בּ רחימוּ  מלּ וֹ י כּ ל   ּכ וּ בגין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח .
ׁש ירין כּ ל  בּ ׁש אר אׁש ּת כח ולא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בחדוה,
דּ אבהן מּס טרא  דּ א וּ בגין  הכי. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ עלמא 

ׁש ירתא  דּ א .אּת ער ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הקודש: ראה,בלשון נמצאתא  לא  ְְִֵֵֹֹ
 ה מ ה א  ר ד ה לפני ְְְִִֵַַָָָמחה
יר ואמר  לחכמה למה ְְְִֶַַָָָָָֹֹעלה 

 יריבאה ה בירה, ני  האיר אז . ְְִִִִֵֵַַָָָ
זה . ע רמד את להרת  ל ְְְִֶֶֶֶַַָה

ד )תב א למה(מלכי חכמת ו רב ְְֵֶֶַַָָֹֹ
ל ה פי עלה ורב? ה  מה .'ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוג
אר ל  על בדרגתיה והתלה ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָה בירה
. ע רמד את  לה י ְְִִֶֶֶַַָָָה רגת,
החכ ה את הציאה י ל ה?  ְִִֵֶֶַָָָָָָָוכל

ללע .(למל )ה ה ֶַָָ

הקודש: למה ,בלשון  את ְְִֶֶָֹֹכהציאה 
הי וכ יראל, לכל  ה ציאה ְְְִִִֵָָָָָֻהיא

למה  יקיצ עלינ ת ,(בשלו)דרגת ְְְִִִִֶַָֹֹ
. וה ,ה מח  ה א   ר  דהְֵֵֶֶַַָָָָ
למה , ה ית את למה   בְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ר מד מו , לל ית הבירה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנה
אז למת. מחה  ניה והאיר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָיחד,
וכל למה . למעלה ל ל, מחה  ְְְְְְְִִַַַָָָָָֹנמצאה
רי א ר  מא  כתב י לה ? ְֲִִֶַַָָָָָ

. לה לרצ ת א הנהיגה  , ְְִִִִֶֶֶַָא

הקודש: ו אי בלשון  ,יריה יר  ֲִִִַַַָאבל
ונמסר ימי נת רכה ל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָס
וכל האהבה ל נמצאי  ולכ ,כתְְְְֲִִֵַָָָָָָ
וחדוה , אהבה בריו  ל ולכ ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָה מחה,
ל ירי ה ל אר נמצא ְְְִִִִֶַָָָֹולא 
התע ררה האבת מד  ולכ , לְְְִִֵַָָָָָָָהע

. ז ִָירה

  

 יוֹ מא ההוּ א דּ א , ׁש ירתא  דּ אתגלי  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לארעא  ׁש כינ ּת א דּ כּת יב ,נח ּת ת  , ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ח ) א לעמ וֹ ד (מלכים  ה כּ הנים יכלוּ  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולא 
מלא  כּ י בּ גין טעמא. מאי  וגוֹ '. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלׁש רת
מּמ ׁש , יוֹ מא בּ ההוּ א יי'. בּ ית  את  יי' ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכבוֹ ד

ּת וּ ׁש בּ ח ּת א  ע "א )את גּ ליאת  קמ "ד דּ א ,(דף  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדׁש א . בּ ר וּ ח ׁש למה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה

תרומה קמ "ג:)פרשת  :(דף
דּ א דּ ׁש ירתא  איהי,ּת וּ ׁש בּ חּת א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

א וֹ רייתא דּ כל  ע וֹ בדא כּ ללא דּ כל  כּ ללא  . ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ללא  דּ אבהן , דּ רזא  כּ ללא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בראׁש ית ,
ישׂ ראל  נפק וּ  וכד דּ מצרים. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ גלוּ תא 
דּ יוֹ "ד  כּ ללא דּ י ּמ א. ות וּ ׁש בּ חּת א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים.
אזלוּ  וכד  סיני . דּ הר  וקיּ וּ מא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאמירן .
לארעא , דּ עאל וּ  עד בּ מדבּ רא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
דּ עטוּ רא  כּ ללא  מקדּ ׁש א. בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתבּ ני
וּ בחדוה . בּ רחימ וּ  עלּ אה , קדּ י ׁש א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ׁש מא
עממיא , בּ יני דּ י שׂ ראל  דּ גל וּ תהוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ ללא
ה ּמ תים , דּ תחיית כּ ללא דּ להוֹ ן . ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ פ וּ רקנא 
דּ הוה , מאי ליי '. ׁש בּ ת  דּ איהי יוֹ מא ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַעד
לבתר למהוי , דּ ז ּמ ין וּ מאי  דּ הוי, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַוּ מאי

ליי', ׁש בּ ת  יהא  כּ ד  ׁש ביעאה , כּ לּ אבּ י וֹ מא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌
ה ירים בּ ׁש יר  .איהוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

 ּת נינן ק"א.דּ א מאן)(סנהדרין כּ ל  , ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הירים , דּ ׁש יר  ּפ סוּ קא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אּפ יק 
איהי אוֹ רייתא  מ ׁש ּת יּ א . בּ בי לי ּה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר
בּ רי קוּ דׁש א לג בּ י  וס לּ קא  שׂ ק, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲחגירת
 ֹמח ו  בּ ני לי עבדוּ  ק ּמ יּה , ואמרה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א,
סלקת  א וֹ רייתא ודּ אי מׁש ּת יּ א . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בי
לנטרא ,  אצטרי דּ א בּ גין  הכי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוקאמרת
כּ ל  נ ׁש , דּ בר  רי ׁש יּה  על  עּט רא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ לסלּ קא

הירים . דּ ׁש יר וּ מ לּ ה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמ לּ ה 

, ה כּ ת וּ בים בּ ין איהי  אמאי  ּת ימא ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יר דּ איה וּ  בּ גין  ו דּ אי, הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהכי
מתעּט רא  קא ישׂ ראל, דּ כנסת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְּת וּ ׁש בּ ח ּת א 
דּ עלמא , ּת וּ ׁש בּ חן כּ ל , ּכ וּ בגין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א .

הקודש: ה ירהבלשון  הת תה ְְִִֶַַַָָה
,לאר כינה ירדה  י  תא , ְְְִֶַָָָָָה

ח)תב א מלכי)הני ה יכל ולא  ְְֲִֶַָָֹֹ
י  מ ?ע ה מה  .'וג ל רת ְְֲִִֵַַַַָָֹלעמד 
י ת א ה '. ית את ה ' כבד  ְְֵֵֶָמלא
ואמר האת, ה חת התתה  ְְְְִִַַַַַַַָָָֹמ

. דה ר ח  למה  תְְֶַַָֹֹֹא

הקודש: היאבלשון  ה הירה ְִִִַַַַָחת 
הרה ל  ל מע הלל  ל ל הלל . ְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

הלל האבת. סד  ל הלל  ְְְִֵֶַַָָָָבראית.
יראל צאכ ,מצרי לת ְְְְִִִֵֶֶַָָָל
י "ד ל הלל .ה ותחת ,צריְְְְִִִִֶַַַַַָָמ
הלככ סיני. הר  ל  וק ְְְֲִִִֶֶַַָאמירת
ונבנה לאר כנס עד דר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיראל
 ה ער  ל ה לל .קה ְְִִֵֵֶַַַָָית
הלל ו מחה. אהבה  העלי ד ְְְְְֲִֶַַַָָָָָה
והא ה י הע י יראל ל ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻל
עד ,תיה ח ת ל ה לל .הְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
מה היה, מה  לה'. ת ה א   ֶֶַַַַַָָָל
ה אחר  להית עתיד  מה ְְִִִֶֶֶַַַַָהיה,

לה', ת היה  נמצאהביעי, ה ל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
 יריה .יר ְִִִַ

הקודש: מי בלשון  ל ,נינ זה  ְִִֶַָָועל
וא מר ירי ה יר ל פסק ְִִִִֵֶֶַָציא 
ק, ח גרת ה רה הה, בית ת ְְִֵֶֶֶַַַָא
לפניו: וא מרת הא   רדל ְְְֶֶַָָָָָוע לה 
הה. בית צח ק  ני א תי  ְְְִִֵֶֶַָָע
צרי ולכ . וא מרת ע לה רה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָו אי
האד  רא על עטרה להעלת ְְֲֲִַַָָָָָֹֹל מר 

.ירי ה יר ל ודבר בר ְִִִֶַָָָָָל

הקודש: י בלשון ה א  לה אמר , ְִֵַָָֹוא
ו זה   ? ביתאהה  מ אי, ְִִֶֶַַַָ

יראל נסת ל  ח ְְְְִִִֵֶֶֶַָָיר
ה ח ת  ל  ולכ למעלה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָתע רת



   

ואמר לחכמה למה  עלה ה ם מ הא ר  ד ה לפני מחה  נמצאת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹלא 
ה ירים ִִִַיר

(:ע "ד דף ג' לא (חלק  חזי, ּת א :ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ק וּ ד ׁש א  קמי חדוותא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
ׁש מה  דּ סליק  כּ יוֹ מא הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ דין ה ירים . ׁש יר  ואמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלחכמתא,
מל כּ א  ואתי דּ מטר וֹ ניתא, אנ ּפ וֹ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנהירוּ 
דכתיב , הוּ א הדא ע ּמ ּה . מדוֹ ריּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמׁש רי

ה ) א מאי(מלכים  וגוֹ '. ׁש מה חכמת  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַו ּת רב 
דּ מטר וֹ ניתא , ׁש ּפ יר וּ  דּ ס לּ קא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַו ּת רב.
דּ ר גּ ין, ׁש אר כּ ל  על בּ דר גּ הא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתרבּ יאת 
 ּכ וכל בּ ּה . מדוֹ ריּה  ׁש וּ י  דּ מלכּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
דּ א  חכּ ימא בּ רא דּ א ּפ יקת בּ גין  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלּמ ה .

למלכא )לעלמא . (נ"א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

 ישׂ ראל לכל לׁש מה , לי ּה  אּפ יקת ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עלּ אין בּ דר גּ ין הווֹ  וכלּ הוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַאּפ יקת,

כּ ׁש מה  בשלמא )ז כּ אין  דּ ק וּ ד ׁש א (ס"א  . ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌
וּ ביוֹ מא  בּ יּה . ואינּ וּ ן  בּ הוּ , ח דּ י ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

לת ּת א , בּ יתא  ׁש מה  אתקינת דּ ׁש כלל ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ו ׁש וּ וּ  למלכּ א . בּ יתא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטר וֹ ניתא 
בּ חדוה  אנּפ הא  וּ נהירוּ  כּ חדא , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמדוֹ ריה וֹ ן
לכ לּ א , חדוותא  אׁש ּת כח  כּ דין ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש לימוּ .
דּ כּת יב , בּ גין  ל ּמ ה .  ּכ וכל ותּת א. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
ליּה  דּ דּ בּ רת א ּמ וֹ , י ּס ר ּת וּ  אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַמא 

דּ מל כּ א .לרעוּ תא ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להשי "ת ושמחה אהבה  גודל מוזכר ובו  מעלתה  גודל  השירים שיר

 בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס ו דּ אי ה ירים, ׁש יר  ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואתמסר בּ ימינא , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתיהיב
חידוּ  וכל  רחימוּ  כּ ל דּ א  ועל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גוּ יּה ,
בּ רחימוּ  מלּ וֹ י כּ ל   ּכ וּ בגין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח .
ׁש ירין כּ ל  בּ ׁש אר אׁש ּת כח ולא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בחדוה,
דּ אבהן מּס טרא  דּ א וּ בגין  הכי. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ עלמא 

ׁש ירתא  דּ א .אּת ער ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הקודש: ראה,בלשון נמצאתא  לא  ְְִֵֵֹֹ
 ה מ ה א  ר ד ה לפני ְְְִִֵַַָָָמחה
יר ואמר  לחכמה למה ְְְִֶַַָָָָָֹֹעלה 

 יריבאה ה בירה, ני  האיר אז . ְְִִִִֵֵַַָָָ
זה . ע רמד את להרת  ל ְְְִֶֶֶֶַַָה

ד )תב א למה(מלכי חכמת ו רב ְְֵֶֶַַָָֹֹ
ל ה פי עלה ורב? ה  מה .'ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוג
אר ל  על בדרגתיה והתלה ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָה בירה
. ע רמד את  לה י ְְִִֶֶֶַַָָָה רגת,
החכ ה את הציאה י ל ה?  ְִִֵֶֶַָָָָָָָוכל

ללע .(למל )ה ה ֶַָָ

הקודש: למה ,בלשון  את ְְִֶֶָֹֹכהציאה 
הי וכ יראל, לכל  ה ציאה ְְְִִִֵָָָָָֻהיא

למה  יקיצ עלינ ת ,(בשלו)דרגת ְְְִִִִֶַָֹֹ
. וה ,ה מח  ה א   ר  דהְֵֵֶֶַַָָָָ
למה , ה ית את למה   בְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ר מד מו , לל ית הבירה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָנה
אז למת. מחה  ניה והאיר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָיחד,
וכל למה . למעלה ל ל, מחה  ְְְְְְְִִַַַָָָָָֹנמצאה
רי א ר  מא  כתב י לה ? ְֲִִֶַַָָָָָ

. לה לרצ ת א הנהיגה  , ְְִִִִֶֶֶַָא

הקודש: ו אי בלשון  ,יריה יר  ֲִִִַַַָאבל
ונמסר ימי נת רכה ל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָס
וכל האהבה ל נמצאי  ולכ ,כתְְְְֲִִֵַָָָָָָ
וחדוה , אהבה בריו  ל ולכ ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָה מחה,
ל ירי ה ל אר נמצא ְְְִִִִֶַָָָֹולא 
התע ררה האבת מד  ולכ , לְְְִִֵַָָָָָָָהע

. ז ִָירה

  

 יוֹ מא ההוּ א דּ א , ׁש ירתא  דּ אתגלי  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לארעא  ׁש כינ ּת א דּ כּת יב ,נח ּת ת  , ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ח ) א לעמ וֹ ד (מלכים  ה כּ הנים יכלוּ  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולא 
מלא  כּ י בּ גין טעמא. מאי  וגוֹ '. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלׁש רת
מּמ ׁש , יוֹ מא בּ ההוּ א יי'. בּ ית  את  יי' ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכבוֹ ד

ּת וּ ׁש בּ ח ּת א  ע "א )את גּ ליאת  קמ "ד דּ א ,(דף  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדׁש א . בּ ר וּ ח ׁש למה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה

תרומה קמ "ג:)פרשת  :(דף
דּ א דּ ׁש ירתא  איהי,ּת וּ ׁש בּ חּת א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

א וֹ רייתא דּ כל  ע וֹ בדא כּ ללא דּ כל  כּ ללא  . ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ללא  דּ אבהן , דּ רזא  כּ ללא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בראׁש ית ,
ישׂ ראל  נפק וּ  וכד דּ מצרים. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ גלוּ תא 
דּ יוֹ "ד  כּ ללא דּ י ּמ א. ות וּ ׁש בּ חּת א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים.
אזלוּ  וכד  סיני . דּ הר  וקיּ וּ מא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאמירן .
לארעא , דּ עאל וּ  עד בּ מדבּ רא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
דּ עטוּ רא  כּ ללא  מקדּ ׁש א. בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתבּ ני
וּ בחדוה . בּ רחימ וּ  עלּ אה , קדּ י ׁש א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ׁש מא
עממיא , בּ יני דּ י שׂ ראל  דּ גל וּ תהוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ ללא
ה ּמ תים , דּ תחיית כּ ללא דּ להוֹ ן . ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ פ וּ רקנא 
דּ הוה , מאי ליי '. ׁש בּ ת  דּ איהי יוֹ מא ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַעד
לבתר למהוי , דּ ז ּמ ין וּ מאי  דּ הוי, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַוּ מאי

ליי', ׁש בּ ת  יהא  כּ ד  ׁש ביעאה , כּ לּ אבּ י וֹ מא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌
ה ירים בּ ׁש יר  .איהוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

 ּת נינן ק"א.דּ א מאן)(סנהדרין כּ ל  , ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הירים , דּ ׁש יר  ּפ סוּ קא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אּפ יק 
איהי אוֹ רייתא  מ ׁש ּת יּ א . בּ בי לי ּה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר
בּ רי קוּ דׁש א לג בּ י  וס לּ קא  שׂ ק, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲחגירת
 ֹמח ו  בּ ני לי עבדוּ  ק ּמ יּה , ואמרה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א,
סלקת  א וֹ רייתא ודּ אי מׁש ּת יּ א . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בי
לנטרא ,  אצטרי דּ א בּ גין  הכי, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוקאמרת
כּ ל  נ ׁש , דּ בר  רי ׁש יּה  על  עּט רא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ לסלּ קא

הירים . דּ ׁש יר וּ מ לּ ה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמ לּ ה 

, ה כּ ת וּ בים בּ ין איהי  אמאי  ּת ימא ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יר דּ איה וּ  בּ גין  ו דּ אי, הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהכי
מתעּט רא  קא ישׂ ראל, דּ כנסת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְּת וּ ׁש בּ ח ּת א 
דּ עלמא , ּת וּ ׁש בּ חן כּ ל , ּכ וּ בגין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א .

הקודש: ה ירהבלשון  הת תה ְְִִֶַַַָָה
,לאר כינה ירדה  י  תא , ְְְִֶַָָָָָה

ח)תב א מלכי)הני ה יכל ולא  ְְֲִֶַָָֹֹ
י  מ ?ע ה מה  .'וג ל רת ְְֲִִֵַַַַָָֹלעמד 
י ת א ה '. ית את ה ' כבד  ְְֵֵֶָמלא
ואמר האת, ה חת התתה  ְְְְִִַַַַַַַָָָֹמ

. דה ר ח  למה  תְְֶַַָֹֹֹא

הקודש: היאבלשון  ה הירה ְִִִַַַַָחת 
הרה ל  ל מע הלל  ל ל הלל . ְְֲֵֶֶַַַָָָָָ

הלל האבת. סד  ל הלל  ְְְִֵֶַַָָָָבראית.
יראל צאכ ,מצרי לת ְְְְִִִֵֶֶַָָָל
י "ד ל הלל .ה ותחת ,צריְְְְִִִִֶַַַַַָָמ
הלככ סיני. הר  ל  וק ְְְֲִִִֶֶַַָאמירת
ונבנה לאר כנס עד דר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיראל
 ה ער  ל ה לל .קה ְְִִֵֵֶַַַָָית
הלל ו מחה. אהבה  העלי ד ְְְְְֲִֶַַַָָָָָה
והא ה י הע י יראל ל ת ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻל
עד ,תיה ח ת ל ה לל .הְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
מה היה, מה  לה'. ת ה א   ֶֶַַַַַָָָל
ה אחר  להית עתיד  מה ְְִִִֶֶֶַַַַָהיה,

לה', ת היה  נמצאהביעי, ה ל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
 יריה .יר ְִִִַ

הקודש: מי בלשון  ל ,נינ זה  ְִִֶַָָועל
וא מר ירי ה יר ל פסק ְִִִִֵֶֶַָציא 
ק, ח גרת ה רה הה, בית ת ְְִֵֶֶֶַַַָא
לפניו: וא מרת הא   רדל ְְְֶֶַָָָָָוע לה 
הה. בית צח ק  ני א תי  ְְְִִֵֶֶַָָע
צרי ולכ . וא מרת ע לה רה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָו אי
האד  רא על עטרה להעלת ְְֲֲִַַָָָָָֹֹל מר 

.ירי ה יר ל ודבר בר ְִִִֶַָָָָָל

הקודש: י בלשון ה א  לה אמר , ְִֵַָָֹוא
ו זה   ? ביתאהה  מ אי, ְִִֶֶַַַָ

יראל נסת ל  ח ְְְְִִִֵֶֶֶַָָיר
ה ח ת  ל  ולכ למעלה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָתע רת



   

בּ רי קוּ ד ׁש א  לגבּ י רעוּ תא  סלּ קא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
דּ א . כּ תוּ ׁש בּ ח ּת א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְהוּ א,

השירים בשיר רמוז  העליונה  המרכבה סוד 

תרומה קמ "ג:)פרשת  ◌ִ◌ָהכי:(דף 
הירים , חד. ׁש יר , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִא וֹ ליפנא ,
דּ אתיהיב  דּ א, ורזא ּת לת . הא א ׁש ר, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְּת רין.
ימינא  בּ ין  ואתנטיל בּ רכה  ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס
מל כּ א  לג בּ י  אּת ער וכלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ שׂ מאלא.
רעוּ תא  אס ּת לּ ק וּ בהאי דּ יליּה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ ׁש למא 
רתיכא  ס וֹ ף . דּ אין בּ רזא לעילּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
אינּ וּ ן אבהן דּ הא אׁש ּת כח. הכא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א 
אינּ וּ ן ע ּמ ה וֹ ן, אתח בּ ר מלכּ א  דּ וד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרתיכא,
וּ בגין עלּ אה. קדּ י ׁש א  דּ רתיכא רזא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
רזא  קדמאה, קרא  בּ האי ּת יבין אר בּ ע , ַּכ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש לימתא . קדּ י ׁש א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ רתיכא 

, מל כּ א דּ דוד רזא  דּ א ׁש יר: דּ א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָרזא
הירים : בּ ׁש יר . לסלּ קא רזא  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
רתיכא  רברבן, דּ ממנן רזא אבהן , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִאלּ ין
לׁש מה : אׁש ר יאוֹ ת. כּ דקא  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש לימתא
דּ א . ׁש לימתא רתיכא על דּ רכיב מאן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָרזא

ת לט ה א זמן  ד ה לה מחת  ז  ה מחה  את אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחי 
טבים ְִִָבימים

 פקודי רנה .)פרשת הכי,(דף אוּ ף :ָ◌ִ◌
כּ מה  בּ מחׁש בה, סליק דּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוונא

ּפ סוֹ לת, בּ י ּה  הכי,דּ אתבּ רר אוף  ויתבריר (ס"א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
סליק כך  ודאי דאצטריך , מאן אשתלים  בהו אלין

וכלא ) אׁש ּת לים במחשבה  בּ הוּ  אלּ ין , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ ריר
בּ מח ׁש בה  סליק , כּ ד ודאי , דּ אצטרי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן

וכלּ א ע"א )סליק רנ"ה דּ אצטרי.(דף  כּ מה ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
דּ א. מּס טרא ועציבוּ  דּ א, מּס טרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִחידוּ 

( ח את (קהלת  אני  ו ׁש בּ חּת י  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
לאדם  טוֹ ב אין  אׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה מחה
ול ׁש ּת וֹ ת  לאכ וֹ ל  אם כּ י ה מׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

ר דל רצ מעל ת לא   ל עֲֶַַָָָָָֹ
הזאת. החת מ ְְִַַַַֹה א 

הקודש: אחד.בלשון   יר :למדנ ְִֶַָָָ
לה. הרי  א ר  .ני  ירי ְְֲֲִִִֵֶַַָֹה
ונ לת  רכה  ל  ס נה  זה  ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָוסד 
ל ל מתערר והל  מאל.  ימי יְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
למעלה  רצ עלה בזה . להְְֶֶֶֶַַָָָָ
נמצאת  א .  ס האי סד ְְְְִֵֵַָָָלמעלה
ה האבת הרי קד ה, ְְֲֵֵֶֶָָָָָמר בה
וה , ע מתח ר לה ודוד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה רבה ,
העלינה הד ה הר בה סד ְְְְֶֶַַַָָָָָָָארעה ,
תפארת גבורה חסד או ומלכות, תפארת בינה  (חכמה

הרא  ומלכות) סק בת ארע  ולכ .ְְִֵֵַַַָָָ
הלמה. ה דה הר בה סד  ְְְֵֶֶַַַַָָָָהה,

הקודש: לבלשון  סד זה  יר  זה , סד ִֶֶֶעד
 יריה יר . לעלת סד  ה א  ,ל ה ְֲִִִִֶֶֶַַַָוד 
מרבה  ,לידה יהממ סד האבת, ְְְִִֵֶַַָָָָֻא
ר כב  מי סד  ללמה  אר  ראי. ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֹלמה 

. ה הלמה ה ר בה ע "א )על קמ "ד ד תרומה  (זוהר  ְְֵֶַַַַָָָ

הקודש: עלהבלשון  כ מ   ְֵֶַָא
סלת,  ברר  מ (והתבררח בה , ְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

עלה  כ ודאי ,שצרי מה השתל  שבה אלו .כ  א

והכל) הבמחשבה  ה א ה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָונברר
עלה עלה, ו אי .רי ְִֶֶַַַָָָָָמה 

.רי מ והל  מדח בה , מחה  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ
זה . מד  ועצב  ְִֶֶֶֶַזה,

הקודש: ח)תב,בלשון אני (קהלת  וח י ְְֲִִִַָ
חת  לאד ט ב אי א ר  המחה  ְֲִֵֶֶַַַָָָָאת
ול מח ולת לאכל א י מ ְְְְֱִִִִֶֶֶַַֹה

  

חייו ימי בּ עמלוֹ  ילונּ וּ  וה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְול שׂ מוֹ ח
ה מ ׁש . ּת חת  האלהים  ל וֹ  נתן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש למה  וכי המחה , את  אני ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְו ׁש בּ חּת י 
את  אני וׁש בּ חּת י א לּ א  דּ א . מ ׁש בּ ח  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א
קדיׁש א , דּ מלכּ א  חדוותא  דּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהמחה ,
וּ בי וֹ מין בּ ׁש בּ תא  ׁש לטא , דּ איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ זמנא 
עביד , נ ׁש  דּ בּ ר טבין ע וֹ בדין  דּ מ כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָטבין,
אם  כּ י  ה מׁש , ּת חת לאדם  ט וֹ ב  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין 
חדוותא  וּ לאחזאה  ולׁש ּת וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל 

זמנא )בּ הה וּ א , ליּה (נ"א דּ יהא  בּ גין סטרא  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דּ אתי. לעלמא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחוּ לקא

 ק וּ ד ׁש א דּ א  מאן. בּ עמל וֹ . ילו נּ וּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עּמ יּה  ויה ילונּ וּ , ה וּ א  הוּ א,  ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

דּ אתי. לעלמא  ליּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעלא

שמחה רק דין ליכא  בשבת

, כּ תיב ׁש מע וֹ ן, ר' לה )אמר  לא (שמות ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ י וֹ ם  מוֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְתבער וּ 
אתחזי דּ לא  בּ גין טעמא. מאי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת.
לגּ בוֹ ּה  הא  ּת ימא ואי יוֹ מא. בּ האי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
ולא  קאמר , מוֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַסלּ קא.

דּ סלּ  והה וּ א  לאכפיא לגּ בוֹ ּה . ל גּ ב וֹ ּה , קא  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
א א  אית  דּ תנינן, ס לּ קא. אחרא  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלדינא
אכלא  דּ מד בּ חא, ואׁש א  א א . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאכלא

אחרא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶא א 

 ק דּ יׁש א עּת יקא אתגּ ליא , ּכ ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
יוֹ מין. ׁש אר  מ כּ ל  י וֹ מא , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ האי 
אתחזי לא עּת יקא, דּ אתגּ ליא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בזמנא 
מ ׁש ּת כּ חין ותּת אין ע לּ אין וכל כּ לל . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
ׁש לטא . לא ודינא  ׁש לימתא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא



ל נת אר ח יו ימי בעמל ילו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָוהא
את  אני וח י  .מה חת ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹהאלהי
את  מח   לה למה וכי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹה מחה,

אא זזה ?  המחה את  אני וחי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
לט , הא זמ ד ה ל ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָמחת

 בי ט בימי הע ית  ל  , ְְֲִִִִֶַַַָָָ
לאד טב אי ע ה , אד בי ִֵֶֶַָָָָָה
ולת  לאכל א י מה ְְֱִִִֶֶֶַַַֹחת

ת א מחה די (זמ)להראת הד , ְְְְְִֵַַַָ
הא. ל לע חלק ל ְִֵֶֶֶַָָָהיה 

ר דה זה מי ? ,בעמל ילו ְְֲִִֶֶַַָָָוהא
להכניס ע ויל ילו הא ְְְְִִֵֵֶַַה א ,

ל א.לעה ַָָָ

הקודש: תבבלשון  , מע רי אמר  ְִִַַָָע ד
י בתיכמ כל  א תבער ְְְְֲֵֵֶַֹֹֹלא
 די יראה א  די ?עה מה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה ת.
ע לה ?  לגב הרי אמר , וא ה ה. ְְֲִֵֶֶַַַַָֹ
ת וא .לגב ולא  אמר, בתיכמ ְְְְְֵֶַַָָֹֹֹכל 
אחר. י לכת עלה ,לגב ְְִִֵֶֶֶַַָע לה 
הז ח וא , א אכל  א י , נינְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

אחר.  א ֵֵֵַא כל

הקודש: הע יק בלשון מתה   מְִִִֶַַָָ
.מיה אר מל  הה  ד ְִִֶַַַַָָָָה
 די נראה לא הע יק, תה  בזמְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ
נמצאי ני חוה  ניהעלי וכל ְְְְְְִִִִֶַַָָָָלל,

לט . לא י וה למה, שמחה  (זוהר  ְְְְִִֵֵַָָֹ
צ .) ד יתרו  פרשת



   

בּ רי קוּ ד ׁש א  לגבּ י רעוּ תא  סלּ קא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלא 
דּ א . כּ תוּ ׁש בּ ח ּת א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְהוּ א,

השירים בשיר רמוז  העליונה  המרכבה סוד 

תרומה קמ "ג:)פרשת  ◌ִ◌ָהכי:(דף 
הירים , חד. ׁש יר , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִא וֹ ליפנא ,
דּ אתיהיב  דּ א, ורזא ּת לת . הא א ׁש ר, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְּת רין.
ימינא  בּ ין  ואתנטיל בּ רכה  ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס
מל כּ א  לג בּ י  אּת ער וכלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ שׂ מאלא.
רעוּ תא  אס ּת לּ ק וּ בהאי דּ יליּה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ ׁש למא 
רתיכא  ס וֹ ף . דּ אין בּ רזא לעילּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
אינּ וּ ן אבהן דּ הא אׁש ּת כח. הכא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א 
אינּ וּ ן ע ּמ ה וֹ ן, אתח בּ ר מלכּ א  דּ וד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרתיכא,
וּ בגין עלּ אה. קדּ י ׁש א  דּ רתיכא רזא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
רזא  קדמאה, קרא  בּ האי ּת יבין אר בּ ע , ַּכ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש לימתא . קדּ י ׁש א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ רתיכא 

, מל כּ א דּ דוד רזא  דּ א ׁש יר: דּ א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָרזא
הירים : בּ ׁש יר . לסלּ קא רזא  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
רתיכא  רברבן, דּ ממנן רזא אבהן , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִאלּ ין
לׁש מה : אׁש ר יאוֹ ת. כּ דקא  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש לימתא
דּ א . ׁש לימתא רתיכא על דּ רכיב מאן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָרזא

ת לט ה א זמן  ד ה לה מחת  ז  ה מחה  את אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחי 
טבים ְִִָבימים

 פקודי רנה .)פרשת הכי,(דף אוּ ף :ָ◌ִ◌
כּ מה  בּ מחׁש בה, סליק דּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוונא

ּפ סוֹ לת, בּ י ּה  הכי,דּ אתבּ רר אוף  ויתבריר (ס"א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
סליק כך  ודאי דאצטריך , מאן אשתלים  בהו אלין

וכלא ) אׁש ּת לים במחשבה  בּ הוּ  אלּ ין , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ ריר
בּ מח ׁש בה  סליק , כּ ד ודאי , דּ אצטרי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן

וכלּ א ע"א )סליק רנ"ה דּ אצטרי.(דף  כּ מה ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
דּ א. מּס טרא ועציבוּ  דּ א, מּס טרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִחידוּ 

( ח את (קהלת  אני  ו ׁש בּ חּת י  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
לאדם  טוֹ ב אין  אׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה מחה
ול ׁש ּת וֹ ת  לאכ וֹ ל  אם כּ י ה מׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

ר דל רצ מעל ת לא   ל עֲֶַַָָָָָֹ
הזאת. החת מ ְְִַַַַֹה א 

הקודש: אחד.בלשון   יר :למדנ ְִֶַָָָ
לה. הרי  א ר  .ני  ירי ְְֲֲִִִֵֶַַָֹה
ונ לת  רכה  ל  ס נה  זה  ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָוסד 
ל ל מתערר והל  מאל.  ימי יְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
למעלה  רצ עלה בזה . להְְֶֶֶֶַַָָָָ
נמצאת  א .  ס האי סד ְְְְִֵֵַָָָלמעלה
ה האבת הרי קד ה, ְְֲֵֵֶֶָָָָָמר בה
וה , ע מתח ר לה ודוד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה רבה ,
העלינה הד ה הר בה סד ְְְְֶֶַַַָָָָָָָארעה ,
תפארת גבורה חסד או ומלכות, תפארת בינה  (חכמה

הרא  ומלכות) סק בת ארע  ולכ .ְְִֵֵַַַָָָ
הלמה. ה דה הר בה סד  ְְְֵֶֶַַַַָָָָהה,

הקודש: לבלשון  סד זה  יר  זה , סד ִֶֶֶעד
 יריה יר . לעלת סד  ה א  ,ל ה ְֲִִִִֶֶֶַַַָוד 
מרבה  ,לידה יהממ סד האבת, ְְְִִֵֶַַָָָָֻא
ר כב  מי סד  ללמה  אר  ראי. ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֹלמה 

. ה הלמה ה ר בה ע "א )על קמ "ד ד תרומה  (זוהר  ְְֵֶַַַַָָָ

הקודש: עלהבלשון  כ מ   ְֵֶַָא
סלת,  ברר  מ (והתבררח בה , ְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

עלה  כ ודאי ,שצרי מה השתל  שבה אלו .כ  א

והכל) הבמחשבה  ה א ה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָונברר
עלה עלה, ו אי .רי ְִֶֶַַַָָָָָמה 

.רי מ והל  מדח בה , מחה  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ
זה . מד  ועצב  ְִֶֶֶֶַזה,

הקודש: ח)תב,בלשון אני (קהלת  וח י ְְֲִִִַָ
חת  לאד ט ב אי א ר  המחה  ְֲִֵֶֶַַַָָָָאת
ול מח ולת לאכל א י מ ְְְְֱִִִִֶֶֶַַֹה

  

חייו ימי בּ עמלוֹ  ילונּ וּ  וה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְול שׂ מוֹ ח
ה מ ׁש . ּת חת  האלהים  ל וֹ  נתן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש למה  וכי המחה , את  אני ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְו ׁש בּ חּת י 
את  אני וׁש בּ חּת י א לּ א  דּ א . מ ׁש בּ ח  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלכּ א
קדיׁש א , דּ מלכּ א  חדוותא  דּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהמחה ,
וּ בי וֹ מין בּ ׁש בּ תא  ׁש לטא , דּ איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ זמנא 
עביד , נ ׁש  דּ בּ ר טבין ע וֹ בדין  דּ מ כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָטבין,
אם  כּ י  ה מׁש , ּת חת לאדם  ט וֹ ב  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין 
חדוותא  וּ לאחזאה  ולׁש ּת וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל 

זמנא )בּ הה וּ א , ליּה (נ"א דּ יהא  בּ גין סטרא  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דּ אתי. לעלמא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחוּ לקא

 ק וּ ד ׁש א דּ א  מאן. בּ עמל וֹ . ילו נּ וּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עּמ יּה  ויה ילונּ וּ , ה וּ א  הוּ א,  ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

דּ אתי. לעלמא  ליּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעלא

שמחה רק דין ליכא  בשבת

, כּ תיב ׁש מע וֹ ן, ר' לה )אמר  לא (שמות ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ י וֹ ם  מוֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְתבער וּ 
אתחזי דּ לא  בּ גין טעמא. מאי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת.
לגּ בוֹ ּה  הא  ּת ימא ואי יוֹ מא. בּ האי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
ולא  קאמר , מוֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַסלּ קא.

דּ סלּ  והה וּ א  לאכפיא לגּ בוֹ ּה . ל גּ ב וֹ ּה , קא  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
א א  אית  דּ תנינן, ס לּ קא. אחרא  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלדינא
אכלא  דּ מד בּ חא, ואׁש א  א א . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאכלא

אחרא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶא א 

 ק דּ יׁש א עּת יקא אתגּ ליא , ּכ ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
יוֹ מין. ׁש אר  מ כּ ל  י וֹ מא , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ האי 
אתחזי לא עּת יקא, דּ אתגּ ליא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בזמנא 
מ ׁש ּת כּ חין ותּת אין ע לּ אין וכל כּ לל . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדּ ינא 
ׁש לטא . לא ודינא  ׁש לימתא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוותא



ל נת אר ח יו ימי בעמל ילו ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָוהא
את  אני וח י  .מה חת ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹהאלהי
את  מח   לה למה וכי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹה מחה,

אא זזה ?  המחה את  אני וחי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
לט , הא זמ ד ה ל ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָמחת

 בי ט בימי הע ית  ל  , ְְֲִִִִֶַַַָָָ
לאד טב אי ע ה , אד בי ִֵֶֶַָָָָָה
ולת  לאכל א י מה ְְֱִִִֶֶֶַַַֹחת

ת א מחה די (זמ)להראת הד , ְְְְְִֵַַַָ
הא. ל לע חלק ל ְִֵֶֶֶַָָָהיה 

ר דה זה מי ? ,בעמל ילו ְְֲִִֶֶַַָָָוהא
להכניס ע ויל ילו הא ְְְְִִֵֵֶַַה א ,

ל א.לעה ַָָָ

הקודש: תבבלשון  , מע רי אמר  ְִִַַָָע ד
י בתיכמ כל  א תבער ְְְְֲֵֵֶַֹֹֹלא
 די יראה א  די ?עה מה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה ת.
ע לה ?  לגב הרי אמר , וא ה ה. ְְֲִֵֶֶַַַַָֹ
ת וא .לגב ולא  אמר, בתיכמ ְְְְְֵֶַַָָֹֹֹכל 
אחר. י לכת עלה ,לגב ְְִִֵֶֶֶַַָע לה 
הז ח וא , א אכל  א י , נינְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

אחר.  א ֵֵֵַא כל

הקודש: הע יק בלשון מתה   מְִִִֶַַָָ
.מיה אר מל  הה  ד ְִִֶַַַַָָָָה
 די נראה לא הע יק, תה  בזמְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹ
נמצאי ני חוה  ניהעלי וכל ְְְְְְִִִִֶַַָָָָלל,

לט . לא י וה למה, שמחה  (זוהר  ְְְְִִֵֵַָָֹ
צ .) ד יתרו  פרשת
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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א פרק

שמחה אינה  הקב "ה  ללא נישואין  חתונה  שמחת

פנחס ריט:פרשת  רבּ י)(דף  ק וּ ם  :ִ◌ִ◌
דּ א וֹ רייתא , מילין לח דּ ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א,
א בּ א  ר בּ י  ּפ תח  קדמאה . בּ ח בּ וּ רא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ אמרת 

מב )ואמר , חדׁש (ישעיה ׁש יר ליי ׁש ירוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וג וֹ '. הארץ  מקצה חביביןּת ה לּ ת וֹ  כּ ּמ ה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

דּ חדוה הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
דּ להוֹ ן ותוּ ׁש בּ ח ּת א  א לּ א,דּ לה וֹ ן איה וּ  לאו  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ושכינתיה הוא בריך לקודשא לשתפא (ס "א

וכו') דהכי כּ לבההוא ּת נינן, דּ הכי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵבּ יּה .
בּ ּה  מ ׁש ּת ּת פי דּ לא דּ ישׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ה וּ א בּ רי איה וּ (ושכינתיה )לּ קוּ דׁש א לאו  , ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
א  וזּמ ין  סיּ יעּת א חדוה . וכל  סמאל יהוּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חדוה , לההוּ א לקטרגא  (ס "אדּ יליּה  ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וק וּ ד ׁש א ואתחזר ) וּ בכיה, בּ צערא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת אר 

צערא . בּ ההוּ א א ׁש ּת ּת ף לא  ה וּ א   ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

 הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ ׁש ּת יף  מאן ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ייתי אם  דּ ילי ּה , בּ חדוה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כינּת יּה 
ק וּ ד ׁש א  חדוה. בּ ההיא  לקטרגא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגא
בּ ההוּ א  מ ׁש ּת ּת ף וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ י ּה  כּ תיב מה  סג )צערא . בּ כל (ישעיה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גין וּ במאי. צר. ל וֹ  צא )צרתם  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בצרה . אנכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע ּמ וֹ 

עמו  ומביאם העדן  מגן הוא ברוך  הקדוש אותם עוקר  ואמו, ואביו  הקב "ה 
השמחהלאותה 

 לׁש ּת פא לישׂ ראל לוֹ ן  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלּ קוּ דׁש א 

דּ לה וֹ ן. אלאבּ חדוה  חדוה, איהו  דלאו (בגין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

תרה ברי   לח א א רי ְְִִֵֵַַַָָק
א א רי תח . רא ח ר אמרְְִִִֶַַַַָָָָ

מב)ואמר , חד(ישעיה יר לה' יר ְִִַַָָָ
.'וג האר מקצה  תה חביבי ה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

חדוה ה א,  ר דה לפני ְְְִִֵֵֶֶַָָָָיראל 
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א פרק

שמחה אינה  הקב "ה  ללא נישואין  חתונה  שמחת

פנחס ריט:פרשת  רבּ י)(דף  ק וּ ם  :ִ◌ִ◌
דּ א וֹ רייתא , מילין לח דּ ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א,
א בּ א  ר בּ י  ּפ תח  קדמאה . בּ ח בּ וּ רא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ אמרת 

מב )ואמר , חדׁש (ישעיה ׁש יר ליי ׁש ירוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וג וֹ '. הארץ  מקצה חביביןּת ה לּ ת וֹ  כּ ּמ ה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

דּ חדוה הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
דּ להוֹ ן ותוּ ׁש בּ ח ּת א  א לּ א,דּ לה וֹ ן איה וּ  לאו  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ושכינתיה הוא בריך לקודשא לשתפא (ס "א

וכו') דהכי כּ לבההוא ּת נינן, דּ הכי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵבּ יּה .
בּ ּה  מ ׁש ּת ּת פי דּ לא דּ ישׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ה וּ א בּ רי איה וּ (ושכינתיה )לּ קוּ דׁש א לאו  , ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
א  וזּמ ין  סיּ יעּת א חדוה . וכל  סמאל יהוּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חדוה , לההוּ א לקטרגא  (ס "אדּ יליּה  ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וק וּ ד ׁש א ואתחזר ) וּ בכיה, בּ צערא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת אר 

צערא . בּ ההוּ א א ׁש ּת ּת ף לא  ה וּ א   ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

 הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ ׁש ּת יף  מאן ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ייתי אם  דּ ילי ּה , בּ חדוה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כינּת יּה 
ק וּ ד ׁש א  חדוה. בּ ההיא  לקטרגא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגא
בּ ההוּ א  מ ׁש ּת ּת ף וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ י ּה  כּ תיב מה  סג )צערא . בּ כל (ישעיה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גין וּ במאי. צר. ל וֹ  צא )צרתם  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בצרה . אנכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע ּמ וֹ 

עמו  ומביאם העדן  מגן הוא ברוך  הקדוש אותם עוקר  ואמו, ואביו  הקב "ה 
השמחהלאותה 

 לׁש ּת פא לישׂ ראל לוֹ ן  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלּ קוּ דׁש א 

דּ לה וֹ ן. אלאבּ חדוה  חדוה, איהו  דלאו (בגין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

תרה ברי   לח א א רי ְְִִֵֵַַַָָק
א א רי תח . רא ח ר אמרְְִִִֶַַַַָָָָ

מב)ואמר , חד(ישעיה יר לה' יר ְִִַַָָָ
.'וג האר מקצה  תה חביבי ה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
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ה א ר(ושכינתו),חדוה ועתידאינ . ְְִֵֶָָָָ
ת לא לקטרג סיעת וכל סמאל ְְְְִֵֵַָָָָָה א 

בכי,(ויחזר )חדוה , צער ויאר ְְְִִֵֶֶַַָָ
ת א מ לא ה א   ר דְְְִֵַַָָֹוה

ַַַהער.

הא ר דה את   מי ְֲִֵֶֶַַָָָאבל
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תב מה  צער. ת א  מ כינתְְְִִֵַַַַָָ

?( סג  ה ?(שב צר . ל צרת ְֶַָָָָָכל
בצרה. אנכי ע ְִִִֶָָָֹמ

את   ל ליראל לה  לנ ימְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
? בחדות כינת הא  ר ד ְְְִֶַָָָָָה
מאלו) שלו בשתפות אלא שמחה, שאינה משו)



   

מאלין) דיליה קמט )דּ כּת יב ,בשותפות (שם  ִ◌ְ◌ִ◌
חדוה  ההוּ א בּ עוֹ שׂ יו. י שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח
בּ עוֹ שׂ יו. אלּ א  איה וּ , לאו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל
א לּ ין א לּ א  לי ּה . מבּ עי  בּ עוֹ שׂ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ שׂ יו ,
ואביו וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ מיתוּ , גּ ב על דּ אף  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּמ וֹ ,
עּמ יּה  לוֹ ן  ואייתי עדן , מ גּ ן ל וֹ ן אעקר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
עם  דּ חדוה  חוּ לקא לנטלא חדוה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלההוּ א
דא ּת  כּ מה  וּ ׁש כינּת יּה . ה וּ א   בּ רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

מ )אמר  חרבּ וֹ .(איוב יגּ ׁש  הע וֹ שׂ וֹ  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 נ ׁש דּ בּ ר בּ גין  בּ ע וֹ שׂ יו , אחר ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ ברא  בּ ׁש וּ ּת פוּ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאתעביד
דּ א  רזא ועל הוּ א. בּ רי וקוּ דׁש א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא ּת תא,

א )כּ תיב , בּ ׁש וּ ּת פוּ .(בראשית אדם , נעשׂ ה ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ רי קוּ דׁש א עבד  אוּ מנין ּת לת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ תנינן,
אי נּ וּ ן: וא לּ ין  עלמא, מנּ הוֹ ן  לא ּפ קא  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהוּ א,
חד  ׁש ּמ ׁש  חד  וכל  וּ מיּ יא . וארעא, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש מיּ א,

כּ מלּ קדּ מין. ואהדר וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָיוֹ מא,

הע לם התקם לא יעקב, ְְֲִִֵֵַַָָָֹֹאלמלא

ויצא קמ "ט .)פרשת  ◌ִ◌ִרבּ י:(דף 
קּמ י חד יוֹ מא יתיב הוה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִיצחק 
נ ׁש  בּ ר  חד אעבר דּ אפיק וּ תא, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמערּת א 
דּ א  לחד , חד אמר  והוה  עּמ יּה . בּ נין  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ תרין 

מ  דּ ׁש מׁש א, איהוּ .ּת וּ קפא דּ דר וֹ ם ּס טרא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ גין רוּ ח , על  א לּ א  אתקיּ ים  לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועלמא 
סטרין, דּ כל ׁש לימ וּ  קיּ וּ מא איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְדּ רוּ ח
יכיל  לא  בּ ׁש לימוּ , קיימא דּ איהוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

לאתק יּ ימא . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא 

, יעקב אלמלא זעירא, אחוּ ה ליּה  ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
חזי, ּת א עלמא . אתק יּ ים  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא 
דלעילא , יח וּ דא בּ נ וֹ י דּ ייחדוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש ע ּת א 

ו)ואמרוּ  א הינוּ (דברים  יי ישׂ ראל ׁש מע  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עלּ אה , ׁש לימוּ  הוּ א דּ א אחד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְיי
אתח בּ ר כּ דין חד . בּ יח וּ דא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתיחדא

קמט)תב יו.(תהליע יראל ימח  ְְְִִֵֶַָָָֹ
אא ,אינ יראל ל חדוה ת ְְִֵֵֶֶֶָָָָָא
לכב!  ל צרי  ע עיו?! ְְְְִִָָָֹֹֹע יו.
,כינת הא  ר דה  א ְִֵֶַָָָָא א
דה ,ת ב על  א .וא ְְִִֵֶֶַַַַָָואביו 
 ע מביא עד מ קר ע הא  רְְִִִֵֶַָָָ
ע חדוה ל חלק לקחת חדוה, תְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלא
אמר מ ,כינת הא ר ד ְְֱִֶֶַַָָָה

מ ) חר .(איוב  י  ְֵַַָֹהע

אד  מ  עיו אחר  ְִֵֶֶַָָָָָֹבר
דוה וא ה  אי פת ְְְֲִִַַָָָָֻנע ה 

תב זה ס ד ועל הא ,  ר(א (בראשית ְֶַָָ
ל ה ,נינ פת. ,אד ְְֲִֶֶַָָָָָֹֻנע ה 
לה ציא הא ר ד ה ע ה   ני ְִִַָָָָָֻא
, והאר ,מיה :ה וא ,ל ע ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
וחזר אחד,  י  אחד וכל .יְְְְִִֵֶֶַַָָָָוה

.דמְִֶֹ

מערת  לפני אחד  י יב היה יצחק ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָר י
בני ני אחד  אי עבר  ְֲִִִֵֶַָָָָאפיקתא.
חזק  א מר , לאחד  אחד  והיה  , ְְִֵֶֶֶָָָָֹע
 ואי ,ר ה מד ה א  הה  מ ְִֵֶֶֶַַַַָה
מ הרח , על אא מתק לְִִֵֶַַַָָָָהע
ל ל  ה למ ת  ק היא ְִִֵֶֶַַָָהר ח 
למת, ע מד הא ואלמלא ,דדי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָה

.להתק יכל  ל הע ְְִֵֵַָָָאי

לא יעקב, אלמלא ,טה אחיו   ל ְֲִִֵַַַָָָָָֹֹאמר
חד עה ראה, א .ל הע  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹהתק

ואמר מעלה הח ד  את ו)בניו דברי) ְְְְִֶֶַַָָָָ
זהי  אחד , ה '  אלהינ ה ' י ראל ְְֱִִֵֵֶַָָֹמע 
אחד , יח ד  להתיחד  העלי נה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה למת
,ית את ונטל  ,אביה יעקב התח ר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאזי

  

בּ יּה  ויתיב בּ יתיּה , ונטיל אבוּ הוֹ ן  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיעקב
דּ כר לאתח בּ רא  אבהן, עם  חדא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ רא

כּ חדא . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונ וּ קבא 

ל ל מחה  לתת די מעיו את יה  , ל ה את זמין  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָי

, ּבּ הדייהו א ׁש ּת ּת ף יצחק, ר בּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
אזל  קאמרי. מאי ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוא ׁש מע
ואמר, נ ׁש  בּ ר  הה וּ א  ּפ תח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ הדייה וּ .

קלב ) אּת ה (תהלים   למנ וּ חת יי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקוּ מה 
כּ מאן , למנ וּ חת יי  קוּ מה . ּעז ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ַואר וֹ ן 
נייחא  לבי מלכּ א, יקוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר ,

◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש כּ ני ּה .

 אּת ה  למנ וּ חת יי  קוּ מה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
דּ לא  בּ גין , ּעז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ֲ◌ַואר וֹ ן 

לוֹ ן .ל  קלב )אפרׁש א ילבּ ׁש וּ (תהלים   כּ הני ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
א וֹ ליפנא , מכּ אן יר נּ נ וּ .  וחסידי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶצדק 

יׁש נּ י למלכּ א , דּ מז ּמ ן  ע "ב )דּ מאן  קמח (דף  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אי למלכּ א. חדוה  למיהב  בּ גין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ בדוֹ י 
בּ דיחי ליּה  דּ חדאן דּ מלכּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָארחיּה 
רוֹ פינוּ ס  בּ דיחי  קּמ י ּה  יסדּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהדי וֹ טי,

איהוּ  לאו לאו, ואי (בגין)וּ פרדּ ׁש כי, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דמל כּ א . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיח וּ תא

 למל כּ א ליּה  זּמ ין  דּ וד חזי, ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבד , מה לנייחא , ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ למטרוֹ ניתא
וּ מאן רוֹ פינוּ ס. בּ גין דמלכּ א, בּ דיחי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָׁש ני

דּ כתיב , קלב )נינה וּ , ילבּ ׁש וּ (תהלים  כּ הני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
יר נּ נ וּ . וחסידי ע "א )צדק רל"ד ע "ב , (ר"ל ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לי ּה , מבּ עי ירנּ נוּ  לו יּ י ירנּ נוּ , ַוחסידי◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
והׁש ּת א  מלכּ א. בּ דיחי אינ וּ ן  ליואי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
וחסידי כּ הני  עבד לנייחא , ליּה  דּ ז ּמ ין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

מל כּ א . בּ דיחי אינ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְדּ ליהווּ 

 לא דּ וד, הוּ א,  בּ רי ק וּ דׁש א ליּה  ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
.על לאטרחא  (נ"א(אלין)בעינא ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

הכי ) לאו דוד, הוא , בריך קודשא ליה אמר 

מארי  דּ וד, ליּה  אלא )אמר  הכי כּ ד (לאו , ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הׁש ּת א  . רעוּ ת עביד אּת  ,בּ היכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַאנּת 

האבת, ע אחד ח ר  ְְִִֶַָָָָויב
יחד. נקבה זכר ְְְִֵֵַַַָָָלהתח ר 

ואמע הע   א יצחק, ר י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאמר
ואמר , האי ת א תח .מרי א ה ְְִִֵַַָָָָמה 
קמה . ע ואר א ה חת למנ ה' ְֲִֶֶַַָָָָֻקמה
ל ה יק א מר מי  חתלמנ ְְִִֵֶֶֶֶַָָה '

. נמ מנ חת ְְְִֵַָלבית

א ה חת למנ ה' קמה תב ְִֶֶֶַָָָָזה
הני .להפריד א די , ע ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹֹֻואר
,למדנ אמ . נ יר וחסידי צדק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיל
את  יה , לה את זמי ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַי
 ר א .לל מחה לתת די  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמע יו 
טי חני ת א חי ל ְְְְִִִֶֶֶַַַָה
רי ו דינכ חני לפניו יסר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
מחת  [משו] לא  ז  לא  וא ,לי דְְְִִִַֹֹ

. לֶֶַה

וה בירה לה את  הזמי וד ראה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹא 
חני  את ה ע ה ? מה  ְְִִֵֶֶַָָָָָלמנחה ,
? ה מי ,דיונכ רי ביל ל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָה
. נ יר וחסידי צדק  יל  הני ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹתב 
ילו להית צרי היה ?ניר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוחסידי
,ל ה חני ה י הלו הרי ! נ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
ע ה למנ חה , ת א הזמי וד ְְְִִִִֵֶָָָָָוכעת
חני  ה הי והחסידי הניה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאת

. לֶֶַה

איני  וד , הא,  ר ד ה ל ִִֵַַָָָָאמר
לו [אמר [אלו ] .עלי להטריח  ְְִֶֶַַָר צה 
ל אמר  [כ לא דוד , הוא, ברו ַָהקדוש
א ה אלא ] , כ [לא  רני, ְִִִֶַָָוד ,
עת  .נרצ ע ה א ה ,היכלְְְְֵֵֶַָָָ



   

מאלין) דיליה קמט )דּ כּת יב ,בשותפות (שם  ִ◌ְ◌ִ◌
חדוה  ההוּ א בּ עוֹ שׂ יו. י שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח
בּ עוֹ שׂ יו. אלּ א  איה וּ , לאו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל
א לּ ין א לּ א  לי ּה . מבּ עי  בּ עוֹ שׂ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ שׂ יו ,
ואביו וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ מיתוּ , גּ ב על דּ אף  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּמ וֹ ,
עּמ יּה  לוֹ ן  ואייתי עדן , מ גּ ן ל וֹ ן אעקר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
עם  דּ חדוה  חוּ לקא לנטלא חדוה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלההוּ א
דא ּת  כּ מה  וּ ׁש כינּת יּה . ה וּ א   בּ רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

מ )אמר  חרבּ וֹ .(איוב יגּ ׁש  הע וֹ שׂ וֹ  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 נ ׁש דּ בּ ר בּ גין  בּ ע וֹ שׂ יו , אחר ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ ברא  בּ ׁש וּ ּת פוּ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאתעביד
דּ א  רזא ועל הוּ א. בּ רי וקוּ דׁש א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא ּת תא,

א )כּ תיב , בּ ׁש וּ ּת פוּ .(בראשית אדם , נעשׂ ה ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ רי קוּ דׁש א עבד  אוּ מנין ּת לת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ תנינן,
אי נּ וּ ן: וא לּ ין  עלמא, מנּ הוֹ ן  לא ּפ קא  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהוּ א,
חד  ׁש ּמ ׁש  חד  וכל  וּ מיּ יא . וארעא, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש מיּ א,

כּ מלּ קדּ מין. ואהדר וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָיוֹ מא,

הע לם התקם לא יעקב, ְְֲִִֵֵַַָָָֹֹאלמלא

ויצא קמ "ט .)פרשת  ◌ִ◌ִרבּ י:(דף 
קּמ י חד יוֹ מא יתיב הוה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִיצחק 
נ ׁש  בּ ר  חד אעבר דּ אפיק וּ תא, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמערּת א 
דּ א  לחד , חד אמר  והוה  עּמ יּה . בּ נין  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ תרין 

מ  דּ ׁש מׁש א, איהוּ .ּת וּ קפא דּ דר וֹ ם ּס טרא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ גין רוּ ח , על  א לּ א  אתקיּ ים  לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועלמא 
סטרין, דּ כל ׁש לימ וּ  קיּ וּ מא איהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְדּ רוּ ח
יכיל  לא  בּ ׁש לימוּ , קיימא דּ איהוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

לאתק יּ ימא . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא 

, יעקב אלמלא זעירא, אחוּ ה ליּה  ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
חזי, ּת א עלמא . אתק יּ ים  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא 
דלעילא , יח וּ דא בּ נ וֹ י דּ ייחדוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש ע ּת א 

ו)ואמרוּ  א הינוּ (דברים  יי ישׂ ראל ׁש מע  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עלּ אה , ׁש לימוּ  הוּ א דּ א אחד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְיי
אתח בּ ר כּ דין חד . בּ יח וּ דא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתיחדא

קמט)תב יו.(תהליע יראל ימח  ְְְִִֵֶַָָָֹ
אא ,אינ יראל ל חדוה ת ְְִֵֵֶֶֶָָָָָא
לכב!  ל צרי  ע עיו?! ְְְְִִָָָֹֹֹע יו.
,כינת הא  ר דה  א ְִֵֶַָָָָא א
דה ,ת ב על  א .וא ְְִִֵֶֶַַַַָָואביו 
 ע מביא עד מ קר ע הא  רְְִִִֵֶַָָָ
ע חדוה ל חלק לקחת חדוה, תְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלא
אמר מ ,כינת הא ר ד ְְֱִֶֶַַָָָה

מ ) חר .(איוב  י  ְֵַַָֹהע

אד  מ  עיו אחר  ְִֵֶֶַָָָָָֹבר
דוה וא ה  אי פת ְְְֲִִַַָָָָֻנע ה 

תב זה ס ד ועל הא ,  ר(א (בראשית ְֶַָָ
ל ה ,נינ פת. ,אד ְְֲִֶֶַָָָָָֹֻנע ה 
לה ציא הא ר ד ה ע ה   ני ְִִַָָָָָֻא
, והאר ,מיה :ה וא ,ל ע ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
וחזר אחד,  י  אחד וכל .יְְְְִִֵֶֶַַָָָָוה

.דמְִֶֹ

מערת  לפני אחד  י יב היה יצחק ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָר י
בני ני אחד  אי עבר  ְֲִִִֵֶַָָָָאפיקתא.
חזק  א מר , לאחד  אחד  והיה  , ְְִֵֶֶֶָָָָֹע
 ואי ,ר ה מד ה א  הה  מ ְִֵֶֶֶַַַַָה
מ הרח , על אא מתק לְִִֵֶַַַָָָָהע
ל ל  ה למ ת  ק היא ְִִֵֶֶַַָָהר ח 
למת, ע מד הא ואלמלא ,דדי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָה

.להתק יכל  ל הע ְְִֵֵַָָָאי

לא יעקב, אלמלא ,טה אחיו   ל ְֲִִֵַַַָָָָָֹֹאמר
חד עה ראה, א .ל הע  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹהתק

ואמר מעלה הח ד  את ו)בניו דברי) ְְְְִֶֶַַָָָָ
זהי  אחד , ה '  אלהינ ה ' י ראל ְְֱִִֵֵֶַָָֹמע 
אחד , יח ד  להתיחד  העלי נה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה למת
,ית את ונטל  ,אביה יעקב התח ר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאזי

  

בּ יּה  ויתיב בּ יתיּה , ונטיל אבוּ הוֹ ן  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיעקב
דּ כר לאתח בּ רא  אבהן, עם  חדא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ רא

כּ חדא . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונ וּ קבא 

ל ל מחה  לתת די מעיו את יה  , ל ה את זמין  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָי

, ּבּ הדייהו א ׁש ּת ּת ף יצחק, ר בּ י  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
אזל  קאמרי. מאי ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוא ׁש מע
ואמר, נ ׁש  בּ ר  הה וּ א  ּפ תח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ הדייה וּ .

קלב ) אּת ה (תהלים   למנ וּ חת יי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקוּ מה 
כּ מאן , למנ וּ חת יי  קוּ מה . ּעז ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֲ◌ַואר וֹ ן 
נייחא  לבי מלכּ א, יקוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר ,

◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש כּ ני ּה .

 אּת ה  למנ וּ חת יי  קוּ מה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
דּ לא  בּ גין , ּעז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ֲ◌ַואר וֹ ן 

לוֹ ן .ל  קלב )אפרׁש א ילבּ ׁש וּ (תהלים   כּ הני ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
א וֹ ליפנא , מכּ אן יר נּ נ וּ .  וחסידי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶצדק 

יׁש נּ י למלכּ א , דּ מז ּמ ן  ע "ב )דּ מאן  קמח (דף  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אי למלכּ א. חדוה  למיהב  בּ גין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ בדוֹ י 
בּ דיחי ליּה  דּ חדאן דּ מלכּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָארחיּה 
רוֹ פינוּ ס  בּ דיחי  קּמ י ּה  יסדּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהדי וֹ טי,

איהוּ  לאו לאו, ואי (בגין)וּ פרדּ ׁש כי, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דמל כּ א . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ דיח וּ תא

 למל כּ א ליּה  זּמ ין  דּ וד חזי, ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עבד , מה לנייחא , ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ למטרוֹ ניתא
וּ מאן רוֹ פינוּ ס. בּ גין דמלכּ א, בּ דיחי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָׁש ני

דּ כתיב , קלב )נינה וּ , ילבּ ׁש וּ (תהלים  כּ הני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
יר נּ נ וּ . וחסידי ע "א )צדק רל"ד ע "ב , (ר"ל ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לי ּה , מבּ עי ירנּ נוּ  לו יּ י ירנּ נוּ , ַוחסידי◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
והׁש ּת א  מלכּ א. בּ דיחי אינ וּ ן  ליואי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
וחסידי כּ הני  עבד לנייחא , ליּה  דּ ז ּמ ין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

מל כּ א . בּ דיחי אינ וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְדּ ליהווּ 

 לא דּ וד, הוּ א,  בּ רי ק וּ דׁש א ליּה  ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
.על לאטרחא  (נ"א(אלין)בעינא ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

הכי ) לאו דוד, הוא , בריך קודשא ליה אמר 

מארי  דּ וד, ליּה  אלא )אמר  הכי כּ ד (לאו , ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הׁש ּת א  . רעוּ ת עביד אּת  ,בּ היכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַאנּת 

האבת, ע אחד ח ר  ְְִִֶַָָָָויב
יחד. נקבה זכר ְְְִֵֵַַַָָָלהתח ר 

ואמע הע   א יצחק, ר י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאמר
ואמר , האי ת א תח .מרי א ה ְְִִֵַַָָָָמה 
קמה . ע ואר א ה חת למנ ה' ְֲִֶֶַַָָָָֻקמה
ל ה יק א מר מי  חתלמנ ְְִִֵֶֶֶֶַָָה '

. נמ מנ חת ְְְִֵַָלבית

א ה חת למנ ה' קמה תב ְִֶֶֶַָָָָזה
הני .להפריד א די , ע ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹֹֻואר
,למדנ אמ . נ יר וחסידי צדק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיל
את  יה , לה את זמי ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַי
 ר א .לל מחה לתת די  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמע יו 
טי חני ת א חי ל ְְְְִִִֶֶֶַַַָה
רי ו דינכ חני לפניו יסר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
מחת  [משו] לא  ז  לא  וא ,לי דְְְִִִַֹֹ

. לֶֶַה

וה בירה לה את  הזמי וד ראה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹא 
חני  את ה ע ה ? מה  ְְִִֵֶֶַָָָָָלמנחה ,
? ה מי ,דיונכ רי ביל ל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָה
. נ יר וחסידי צדק  יל  הני ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹתב 
ילו להית צרי היה ?ניר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוחסידי
,ל ה חני ה י הלו הרי ! נ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
ע ה למנ חה , ת א הזמי וד ְְְִִִִֵֶָָָָָוכעת
חני  ה הי והחסידי הניה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹאת

. לֶֶַה

איני  וד , הא,  ר ד ה ל ִִֵַַָָָָאמר
לו [אמר [אלו ] .עלי להטריח  ְְִֶֶַַָר צה 
ל אמר  [כ לא דוד , הוא, ברו ַָהקדוש
א ה אלא ] , כ [לא  רני, ְִִִֶַָָוד ,
עת  .נרצ ע ה א ה ,היכלְְְְֵֵֶַָָָ



   

מ לּ ה דּ  קיימא  בּ רעוּ תי ,ל זּמ יננא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אף  י ּת יר, ח ׁש יבי דּ אינ וּ ן  א לּ ין , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאקרבא

בּ האי. ארחייהוּ  דּ לאו גּ ב  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל

, בּ ביתי ּה דּ איהוּ  דּ מאן אוֹ ליפנא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ועוֹ בדיּה  אוֹ רחי ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיס דּ ר 
רעוּ תיּה  יעביד  לי ּה , מז ּמ נין אי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִכּ רעוּ תיּה .
דוד  דּ הא  על וֹ י. דמסדּ ר  כּ מה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְדּ א וּ ׁש ּפ יזי ּה ,
בּ רי וקוּ ד ׁש א  כּ הני , וסדּ ר  ליואי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאחלף

כּ רע וּ תי ּה . מלּ ה א וֹ קים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִה וּ א 

מנ ת א צרת ל תן  עד  מם ה א ר  ד ה זז ִֶַַַַָָָָָָָֹלא

 ּת ׁש ב אל   ּעבד דּ וד בּ עבוּ ר  דּ וד , ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
סדּ רנא , דּ קא  סדּ וּ רא  מ ׁש יח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
ק וּ ד ׁש א  ליּה  אמר לאחוֹ רא . ית וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָלא 
בּ מאנין אפי לּ וּ  ,ח יּ י דּ וד, הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
.דּ יל בּ מאנין  אלּ א א ׁש ּת ּמ ׁש , לא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִדילי
עד  מּת ּמ ן, ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  זז  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולא

דּ כתיב, וּ מ ּת נן , נבזבּ זן  ליּה  (תהלים דּ יהיב ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּמ נּ ּה קלב ) י ׁש וּ ב לא אמת לדוד  יי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנ ׁש בּ ע

רבּ י אתא  . ל לכּס א  אׁש ית   בטנ ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמּפ רי 
להאי אתינא לא  אי אמר  וּ נׁש קיּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק

דּ יּ י. דּ א  למ ׁש מע  א לּ א  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָארחא,

ימיו  תחרב א ירלים על התע ה  נה ארעים צד ק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹרי

,יצחק וחייך)ר בּ י  ל"ג וחדי,(ד "א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּת חוֹ ת  א לּ ין  מר גּ לאן  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
א ּת  ליּה  אמר וּ  בּ תרייכוּ . אזיל ולא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְידייכוּ ,
לה לּ וּ לא  למתא  ניע וּ ל  ואנן  ,לא וֹ רח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵּת זיל 
אית  הׁש ּת א  יצחק , רבּ י אמר בּ רי . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדהאי

לארחי. למה ע "א )לי קמט לי ּה ,(דף אזיל ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י אמר ׁש מע וֹ ן. דּ רבּ י קּמ יּה  מלּ ין ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוס דּ ר 
וכ לּ א  קאמר וּ , ׁש ּפ יר ו דּ אי ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מלּ ין אמר , א ּת מר . ה וּ א   בּ רי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ קוּ דׁש א 
נינהוּ . חל ׁש א צדוֹ ק דּ רבּ י בּ נוֹ י מ בּ ני ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין,
דּ ארבּ עין בּ גין חלׁש א , אּק רי טעמא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי 
יתחרב דּ לא  יר וּ ׁש לם, על אתענּ י ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין 

וּ מ לּ ה בּ יוֹ מוֹ י מלּ ה  כּ ל  על ּפ ריׁש  והוה , ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רצני  עמד הבר  ,ת א ְְְְִִִִֵֶַַָָהזמני
א ,בי ח יתר   ה , א את ְֲִֵֵֵֵֶֶַָלקרב

זה. ר אי ב ְֵֶֶַַַָָעל 
יסר ,בית ה א  י , למדנ אְְְִִֵֵֶֶַַָָמ
,ת א מזמיני א . נרצ  ה מע רְְְֲִִִִֵַַַ
סר מ מארח ל  נרצ את ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָיע ה 
וסר ילו  החלי וד הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָעליו ,
את  הקי ה א   ר  דוה ,הניְֲִִֵֶַָָֹ

. נרצ ְִַָָהבר

ני  ב אל עב וד  עבר וד, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
אחר. יב לא  רי ה ר . יחְְִִִִֶֶַַָָֹמ
,יח וד, הא , ר דה ל ִֶַַַָָָָאמר
אא ,א לא י לי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאפ
הא ר דה זז ולא  . ליְְִֵֶַַָָָֹ
מנת, אצרת ל ת עד ִֶַַַָָָָמ
יב לא אמת לדוד ה' נע  ְְֱִִֶֶַָָָֹתב 
א .ל לכא  אית  בטנ מרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָמה
באתי  לא  א אמר, . ל ונ ק יצחק ְְִִִִַַַָָָָֹר י
לי. י  זה את למע  א א  ה רְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹל

 א אמר, ומח . [ וחי] יצחק, רי ְְִִֵַַַָָָָָכה 
אל ולא , ידיכ חת ְְְִֵֵֵֶַַַַָֹה רלת
,לדר ל א ה , ל אמר ?ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָאחריכ
אמר זה . ני ל לה לא  לעיר  נ נס ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָואנ
לדרי. ללכת לי י עכו יצחק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָר י
ר י  לפני  בריה את וסר  ל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָהל
יפה ואי ,  מע רי אמר . מעְְִִִֶַַַַָָ
דר הא. נאמר והל ,ְְֱֶַַַָָָֹאמר
ל בניו מני  ה  לה בריה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָאמר,

ה  הח צדק נקרארי עה מה  . ְִִֵַַַַַַָָָָ
על התעה  נה  עיאר  מ ?ְְִִִֶַַַַָָָָָח

ימיו תחרב א לי ירמפר והיה  , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
סדת  הרה ל ודבר בר ל ְֶַַָָָָָָעל

  

ארחא  בּ הוּ  ויהיב  ע לּ אין, רזין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדא וֹ רייתא ,
בּ הוּ . לאתנהגא עלמא , ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

מנ ת אצרת להם נתנים ם וכה, חתן  לחן  על א כלים אתם ל  נרְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

 ּהוו לא  יצחק, י וֹ מין(אלא )ר בּ י ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
בּ ר בּ הה וּ א  דּ אערענא  עד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְזעירין ,
אן לי ּה , אמינא ע ּמ יּה . זעירא וּ ברי ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש 
ליּה  עבידנא לי, אמר  אחרא. בּ ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
כּ יון בּ דביתה וּ . ואׁש ּת אר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהלּ וּ לא 
דּ לא  , חיּ י לי ּה  אמר בּ י, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ׁש ּת מ וֹ דע
ּת לת  בּ גין  דברי, לה לּ וּ לא   ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְזמיננא 
ולא   ּב ידענא  דּ לא  חד, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמלּ ין.
לבר ליּה  מזּמ נין דּ הכי ,ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת מוֹ דענא 
רבּ א , גּ ברא אנּת  ודילמא  יקרי ּה , כּ פוּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנ ׁש 
אזיל  אנ ּת  דּ ילמא וחד, . יקר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואפגים 
וחד , .על אטרח ולא בּ בהילוּ , ְבּ ארח◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דּ א וֹ רחא  דּ חב וּ רא. אנׁש י קּמ י תכסיף ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא 
דחתן לפתוֹ רא  דּ אכלי אינ וּ ן  דּ כל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדילן,
ל וֹ ן. וּ מ ּת נן  נבז בּ זן יהבי כּ לּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ל ידין ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א לי ּה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲאמינא
ליּה  אמר  , מ מה  ליּה , אמינא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלטב .
א וֹ ליפנא  ׁש עּת א, בּ ההוּ א ז וּ טא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָצדוֹ ק

ּת ליסר  תריסר )מ נּ יּה , עלּ אין(נ"א רזין ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
בּ נבוּ אה , חד  ּת לת, בּ ריּה  וּ מן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,

ותרין)וחד בּ חלמא .(נ"א ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וכה חתן אצל מחה  ל לנ ת ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָערה

 בראשית מ "ט .)פרשת  :(דף
מההשמטות מ "ב )הׁש למה  (סימן ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

שׂ שׂ וֹ ן קיוּ מא. על חד כּ ל ּפ ריׁש  חנינא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י
אר בּ ע . כ לּ ה  תלת. חתן  תרין. שׂ מחה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד.
י' וריע וּ ת  ׁש לוֹ ם אחוה אהבה  דּ יצה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִגּ ילה 
נברא  ׁש בּ הן מאמרוֹ ת  ע שׂ רה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

ע "כ : מההשמטות )העוֹ לם. כאן (עד ָ◌ָ◌

ל הע לבני  ר ה ת ונ ניְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָעלי
.ה ְְִֵֶַָלהתנהג

ימי [אלא] הי לא  יצחק, ר י ְִִִַַָָָָֹאמר
 בנ ,האי ת א גי  עד  עטיְְִִִֶַַָָָמ
האחר ? נ איפה , ל אמרי . ע ט ְְִִִֵֵַַַָָָָֹה
ע ונ אר  הלא , ל עיתי  לי, ְְִִִִִִַַָָָאמר
י ח לי, אמר אתי, ה יר יו . ְִִִִִֵֶֶַַָָא
מ ני  לחתת ת א הזמני ְְְְֲִִִִֶַַַֹֻא 
ב ידעי א   אחד :דברי ְְְְִִֶֶַָָָָֹֹלה
את  מזמיני  ,תא הר י  ְְְְִִִִֶֶַַָֹולא 
אי א ה  וא לי , דכב פי  ְְְִִַַָָָָהאד
א ה א לי   ואחד .דב גוי ְְְְִֵֶַַָָָָד ל
.עלי אטריח  ולא  זח לדר ל ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹה
אני  לפני  תת א  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹואחד 
ת א ל  נ ר ְֲֵֶֶַַָָָהחב רה ,
 וכה, חת לח על כלי אְְְִֶַַַָָָָֻֻ
,ל אמר י  מנת. אצרת לה תני ְְִִֶַַָָָָנ
לט ב. ת א  יד הא  ר ד ְְַָָָה
צדק  לי, אמר  ?מ מה ,ל ְְִִִַַַָָָאמרי
ל ה מ למד י  עה  ת א .ט ְְְִִֶַַָָָָָָָֹה
רה , ניעלי סדת [תריסר] ְִֶַָָָע ר
ואחד נבאה, אחד לה ,  נמְְְְִִֶֶָָָָֹ

. חל [ ושני]ֲַ

. עמד על  אחד  ל  ר חנינא  ְֲִִֵֶַַַָָָָר י
 חת .י  מחה אחד .  ְְִִֶַָָָָָ
אהבה , יצה, ילה, אר ע.  ה  .לְֲִִַַַַָָָָָֹ
נגד ע ר,  ורע ת ל ְְֲֵֶֶֶֶַָָאחוה ,
:להע נברא  ה מאמרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָע רה

מההשמטות.ע "כ



   

מ לּ ה דּ  קיימא  בּ רעוּ תי ,ל זּמ יננא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אף  י ּת יר, ח ׁש יבי דּ אינ וּ ן  א לּ ין , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאקרבא

בּ האי. ארחייהוּ  דּ לאו גּ ב  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל

, בּ ביתי ּה דּ איהוּ  דּ מאן אוֹ ליפנא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ועוֹ בדיּה  אוֹ רחי ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיס דּ ר 
רעוּ תיּה  יעביד  לי ּה , מז ּמ נין אי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִכּ רעוּ תיּה .
דוד  דּ הא  על וֹ י. דמסדּ ר  כּ מה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְדּ א וּ ׁש ּפ יזי ּה ,
בּ רי וקוּ ד ׁש א  כּ הני , וסדּ ר  ליואי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאחלף

כּ רע וּ תי ּה . מלּ ה א וֹ קים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִה וּ א 

מנ ת א צרת ל תן  עד  מם ה א ר  ד ה זז ִֶַַַַָָָָָָָֹלא

 ּת ׁש ב אל   ּעבד דּ וד בּ עבוּ ר  דּ וד , ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
סדּ רנא , דּ קא  סדּ וּ רא  מ ׁש יח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
ק וּ ד ׁש א  ליּה  אמר לאחוֹ רא . ית וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָלא 
בּ מאנין אפי לּ וּ  ,ח יּ י דּ וד, הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
.דּ יל בּ מאנין  אלּ א א ׁש ּת ּמ ׁש , לא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִדילי
עד  מּת ּמ ן, ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  זז  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולא

דּ כתיב, וּ מ ּת נן , נבזבּ זן  ליּה  (תהלים דּ יהיב ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּמ נּ ּה קלב ) י ׁש וּ ב לא אמת לדוד  יי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנ ׁש בּ ע

רבּ י אתא  . ל לכּס א  אׁש ית   בטנ ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמּפ רי 
להאי אתינא לא  אי אמר  וּ נׁש קיּה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק

דּ יּ י. דּ א  למ ׁש מע  א לּ א  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָארחא,

ימיו  תחרב א ירלים על התע ה  נה ארעים צד ק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹרי

,יצחק וחייך)ר בּ י  ל"ג וחדי,(ד "א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּת חוֹ ת  א לּ ין  מר גּ לאן  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
א ּת  ליּה  אמר וּ  בּ תרייכוּ . אזיל ולא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְידייכוּ ,
לה לּ וּ לא  למתא  ניע וּ ל  ואנן  ,לא וֹ רח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵּת זיל 
אית  הׁש ּת א  יצחק , רבּ י אמר בּ רי . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדהאי

לארחי. למה ע "א )לי קמט לי ּה ,(דף אזיל ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י אמר ׁש מע וֹ ן. דּ רבּ י קּמ יּה  מלּ ין ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוס דּ ר 
וכ לּ א  קאמר וּ , ׁש ּפ יר ו דּ אי ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מלּ ין אמר , א ּת מר . ה וּ א   בּ רי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ קוּ דׁש א 
נינהוּ . חל ׁש א צדוֹ ק דּ רבּ י בּ נוֹ י מ בּ ני ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין,
דּ ארבּ עין בּ גין חלׁש א , אּק רי טעמא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי 
יתחרב דּ לא  יר וּ ׁש לם, על אתענּ י ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין 

וּ מ לּ ה בּ יוֹ מוֹ י מלּ ה  כּ ל  על ּפ ריׁש  והוה , ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רצני  עמד הבר  ,ת א ְְְְִִִִֵֶַַָָהזמני
א ,בי ח יתר   ה , א את ְֲִֵֵֵֵֶֶַָלקרב

זה. ר אי ב ְֵֶֶַַַָָעל 
יסר ,בית ה א  י , למדנ אְְְִִֵֵֶֶַַָָמ
,ת א מזמיני א . נרצ  ה מע רְְְֲִִִִֵַַַ
סר מ מארח ל  נרצ את ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָיע ה 
וסר ילו  החלי וד הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָעליו ,
את  הקי ה א   ר  דוה ,הניְֲִִֵֶַָָֹ

. נרצ ְִַָָהבר

ני  ב אל עב וד  עבר וד, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
אחר. יב לא  רי ה ר . יחְְִִִִֶֶַַָָֹמ
,יח וד, הא , ר דה ל ִֶַַַָָָָאמר
אא ,א לא י לי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאפ
הא ר דה זז ולא  . ליְְִֵֶַַָָָֹ
מנת, אצרת ל ת עד ִֶַַַָָָָמ
יב לא אמת לדוד ה' נע  ְְֱִִֶֶַָָָֹתב 
א .ל לכא  אית  בטנ מרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָמה
באתי  לא  א אמר, . ל ונ ק יצחק ְְִִִִַַַָָָָֹר י
לי. י  זה את למע  א א  ה רְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹל

 א אמר, ומח . [ וחי] יצחק, רי ְְִִֵַַַָָָָָכה 
אל ולא , ידיכ חת ְְְִֵֵֵֶַַַַָֹה רלת
,לדר ל א ה , ל אמר ?ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָאחריכ
אמר זה . ני ל לה לא  לעיר  נ נס ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָואנ
לדרי. ללכת לי י עכו יצחק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָר י
ר י  לפני  בריה את וסר  ל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָהל
יפה ואי ,  מע רי אמר . מעְְִִִֶַַַַָָ
דר הא. נאמר והל ,ְְֱֶַַַָָָֹאמר
ל בניו מני  ה  לה בריה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָאמר,

ה  הח צדק נקרארי עה מה  . ְִִֵַַַַַַָָָָ
על התעה  נה  עיאר  מ ?ְְִִִֶַַַַָָָָָח

ימיו תחרב א לי ירמפר והיה  , ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
סדת  הרה ל ודבר בר ל ְֶַַָָָָָָעל

  

ארחא  בּ הוּ  ויהיב  ע לּ אין, רזין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדא וֹ רייתא ,
בּ הוּ . לאתנהגא עלמא , ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

מנ ת אצרת להם נתנים ם וכה, חתן  לחן  על א כלים אתם ל  נרְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

 ּהוו לא  יצחק, י וֹ מין(אלא )ר בּ י ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
בּ ר בּ הה וּ א  דּ אערענא  עד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְזעירין ,
אן לי ּה , אמינא ע ּמ יּה . זעירא וּ ברי ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָנ ׁש 
ליּה  עבידנא לי, אמר  אחרא. בּ ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
כּ יון בּ דביתה וּ . ואׁש ּת אר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהלּ וּ לא 
דּ לא  , חיּ י לי ּה  אמר בּ י, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ׁש ּת מ וֹ דע
ּת לת  בּ גין  דברי, לה לּ וּ לא   ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְזמיננא 
ולא   ּב ידענא  דּ לא  חד, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמלּ ין.
לבר ליּה  מזּמ נין דּ הכי ,ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת מוֹ דענא 
רבּ א , גּ ברא אנּת  ודילמא  יקרי ּה , כּ פוּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנ ׁש 
אזיל  אנ ּת  דּ ילמא וחד, . יקר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואפגים 
וחד , .על אטרח ולא בּ בהילוּ , ְבּ ארח◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דּ א וֹ רחא  דּ חב וּ רא. אנׁש י קּמ י תכסיף ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא 
דחתן לפתוֹ רא  דּ אכלי אינ וּ ן  דּ כל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדילן,
ל וֹ ן. וּ מ ּת נן  נבז בּ זן יהבי כּ לּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ל ידין ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א לי ּה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲאמינא
ליּה  אמר  , מ מה  ליּה , אמינא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלטב .
א וֹ ליפנא  ׁש עּת א, בּ ההוּ א ז וּ טא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָצדוֹ ק

ּת ליסר  תריסר )מ נּ יּה , עלּ אין(נ"א רזין ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
בּ נבוּ אה , חד  ּת לת, בּ ריּה  וּ מן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,

ותרין)וחד בּ חלמא .(נ"א ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וכה חתן אצל מחה  ל לנ ת ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָערה

 בראשית מ "ט .)פרשת  :(דף
מההשמטות מ "ב )הׁש למה  (סימן ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

שׂ שׂ וֹ ן קיוּ מא. על חד כּ ל ּפ ריׁש  חנינא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י
אר בּ ע . כ לּ ה  תלת. חתן  תרין. שׂ מחה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד.
י' וריע וּ ת  ׁש לוֹ ם אחוה אהבה  דּ יצה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִגּ ילה 
נברא  ׁש בּ הן מאמרוֹ ת  ע שׂ רה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

ע "כ : מההשמטות )העוֹ לם. כאן (עד ָ◌ָ◌

ל הע לבני  ר ה ת ונ ניְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָעלי
.ה ְְִֵֶַָלהתנהג

ימי [אלא] הי לא  יצחק, ר י ְִִִַַָָָָֹאמר
 בנ ,האי ת א גי  עד  עטיְְִִִֶַַָָָמ
האחר ? נ איפה , ל אמרי . ע ט ְְִִִֵֵַַַָָָָֹה
ע ונ אר  הלא , ל עיתי  לי, ְְִִִִִִַַָָָאמר
י ח לי, אמר אתי, ה יר יו . ְִִִִִֵֶֶַַָָא
מ ני  לחתת ת א הזמני ְְְְֲִִִִֶַַַֹֻא 
ב ידעי א   אחד :דברי ְְְְִִֶֶַָָָָֹֹלה
את  מזמיני  ,תא הר י  ְְְְִִִִֶֶַַָֹולא 
אי א ה  וא לי , דכב פי  ְְְִִַַָָָָהאד
א ה א לי   ואחד .דב גוי ְְְְִֵֶַַָָָָד ל
.עלי אטריח  ולא  זח לדר ל ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹה
אני  לפני  תת א  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹואחד 
ת א ל  נ ר ְֲֵֶֶַַָָָהחב רה ,
 וכה, חת לח על כלי אְְְִֶַַַָָָָֻֻ
,ל אמר י  מנת. אצרת לה תני ְְִִֶַַָָָָנ
לט ב. ת א  יד הא  ר ד ְְַָָָה
צדק  לי, אמר  ?מ מה ,ל ְְִִִַַַָָָאמרי
ל ה מ למד י  עה  ת א .ט ְְְִִֶַַָָָָָָָֹה
רה , ניעלי סדת [תריסר] ְִֶַָָָע ר
ואחד נבאה, אחד לה ,  נמְְְְִִֶֶָָָָֹ

. חל [ ושני]ֲַ

. עמד על  אחד  ל  ר חנינא  ְֲִִֵֶַַַָָָָר י
 חת .י  מחה אחד .  ְְִִֶַָָָָָ
אהבה , יצה, ילה, אר ע.  ה  .לְֲִִַַַַָָָָָֹ
נגד ע ר,  ורע ת ל ְְֲֵֶֶֶֶַָָאחוה ,
:להע נברא  ה מאמרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָע רה

מההשמטות.ע "כ



   

מחה ללא רי אה  לא הרי ְְְִִַָָָָָֹֹל

 חוקת פרשת  סב .)חדש  ועל (דף  :ְ◌ַ◌
נ ׁש  בּ ר דּ כד  חברייא , אתער וּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָדּ א 
עד  דּ הא בּ ׁש כינּת א . אתדּ בּ ק  איּת תא, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנסיב
דּ לית  עלי ּה . ׁש ריא לא אנסיב , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלא 
לא  וכד  ּפ גימא . אתרא על ׁש ריא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א
ּת ריסר מנּ י ּה  אתמנעוֹ  איהי עליּה , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא

עילאין. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַמּת נן

ר וּ י ה כּ ל חבר יּ יא , איתער וּ  דּ א  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
טוֹ בה . בּ א ׁש רוּ י א ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ א

אחר, ב )כּ דּ בר הי וֹ ת (בראשית טוֹ ב א ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌
דּ כתיב שׂ מחה, בּ א  לבדּ וֹ . (דברים האדם ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ רכה ,יד) בּ א  .וּ בית אּת ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׂ מחּת 
מד)דּ כתיב אל (יחזקאל בּ רכה להניח  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אחר  כּ דּ בר  ׁש לוֹ ם, בּ א .ה )בּ ית (איוב  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
עזרה , בּ א  .אהל ׁש לוֹ ם כּ י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידע ּת 

ב )דּ כתיב כּ נגדּ וֹ .(בראשית עזר  לּ וֹ  אעשׂ ה ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
דּ כתיב כּ ּפ רה , טז)בּ א  בּ עדוֹ (ויקרא  וכ ּפ ר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

אחר כּ דּ בר תוֹ רה , בּ א בּ יתוֹ . (איובוּ בעד ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
מּמ נּ י.ו) נ דּ חה  ות ׁש יּ ה  בי  עזרתי  אין ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

אחר כּ דּ בר חכמה , יד)בּ א חכמוֹ ת (משלי ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
אחר כּ דּ בר  ח יּ ים , בּ א בית ּה . בּ נתה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָנ ׁש ים

ט ) א ׁש ר(קהלת א ה  עם  ח יּ ים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְראה 
אחר  כּ דּ בר רצוֹ ן, בּ א  יח )אהבּת . (משלי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

מה'. רצוֹ ן ו יּ פק  ט וֹ ב  מצא א ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָמצא 
אחר כּ דּ בר עוֹ ׁש ר , לא )בּ א בּ ּה (שם  בּ טח  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כבוֹ ד , בּ א  יחסר . א  ו ׁש לל  בּ עלּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵלב
אחר יא )כּ דּ בר כּ בוֹ ד .(שם  ּת תמ חן אׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

רא על  רכת להסיף  נפ חים, ה ערים ער נים ל  , האי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹכא

.אּק רי ה' יראת חיל , א ׁש ת  דּ האי ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אחר, יט )כּ דּ בר  ה '(תהלים  יראת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּת ריסר כּ להוֹ  נ ׁש , בּ ר אנסיב  וכד ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְטה וֹ רה.
על  בּ רכאן לא וֹ ספא אתּפ ּת חן, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין 
דּ מטר וֹ ניתא , בּ סתרא  דּ יתיב בּ גין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵריׁש יּה .

דּ לעילא . כּ גוונא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת לים 

נ א אד ,החברי העיר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועל
א , טר הרי כינה. נדק ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָא ה,
על רה כינה  אי עליו , רה ְִֵֵֶַָָָָָאי
היא עליו , רה  אינכ . ג ְִֵֶָָָָָָמק
מנ ת  ע רה י מ ְְִֵֵֶֶַַַָמנעת

ְֶעלינ ת.

לא הרי ל ,החברי העיר זה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹועל
אמר מ טבה. לא רי ְְֱִֶֶַָָָֹא ה,

ב) לא(בראשית .לב  האד הית טב ְְֱַָָָֹֹלא 
תב  יד )מחה  ה(דברי א  מח ו ְְְִֶַַָָָָָ

תב  ברכה לא  .בית( מד (יחזקאל ְְֵֶֶָָָֹ
מ  ל לא  .ית אל רכה ְְְְִֵֶֶַָָָָֹלהניח 

ה)אמר  אהל .(איוב  ל י וידע ְְֱֳִֶֶֶַַָָָָ
תב  עזרה ב)לא  (בראשית אע ה ְְֱֶֶֶֶָָֹ

תב  כרה לא  .נג טז)עזר (ויקרא ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
מ  תרה לא  .ית בעד  עד ְְְְֲִֵֶַַָֹוכר 

ו)אמר ותה(איוב בי עזרתי אי הא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
אמר מ  חכמה לא מי . ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹנ חה

יד ) לא(משלי  .בית נתה  י נ ְְְִֵַָָָָֹחכמת
אמר מ  י ט)ח ח י(קהלת ראה  ְְֱִִֵֶֶַַַ

מ   רצ לא  .אהב א ר א ה  ְְְֲִִֶַָָָָֹע
יח)אמר ט ב(משלי מצא  אה מצא  ֱִֶֶַָָָָָ

אמר מ  ער לא  מה'. רצ ְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹו פק
לא) לא(ש ו לל  על לב  ְְֵַַָָָָָֹטח 

אמר מ  כבד  לא  לא)יחסר. ש) ְְְֱֶֶֶַָָֹ
בד. תמ ח ְִֵֵֶָֹא ת

יראת  נקראת ה חיל  האת ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמ
אמר  מ יט)ה ', ה'(תהלי יראת ְְֱִֶֶַַ

ע ר ני ל  ,האי כא  ְְְִִֵֶָָָָָָטהרה .
על רכת סי לה ,חינפ ערי ְְְְִִִִַַָָָה
הבירה , סתר ב די ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹרא

מעלה. מ ְְְְְִֵֶַַָוי

  

הה את לח  ה אה  הכינה  לכבד רא י  לכד  ה א – ה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָקטי 

 תרומה קסט .)פרשת אדהכי(דף :ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לּ ה וּ  קמ וּ  יממא , נהיר ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
הלוּ לא  ו דּ אי י וֹ סי, ר בּ י  אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ נׁש קוּ הוּ .
עד  מהכא, ניפ וּ ק  ולא דּ א, י וֹ מא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאיהוּ 
דּ א  מתא, אנ ׁש י  בּ כל  הלוּ לא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתעביד 
אתרעי הוּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א  הלוּ לא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִהוּ א
לּה  וּ בריכוּ  לאנּת תי ּה , לּה  נטל וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ יּה .
בּ יתא  ית ּק ן דּ אבוּ ה עבד וּ  בּ רכאן , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
מתא  אנׁש י  כּ ל  כּ ני ׁש וּ  לחדוה , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא 
וח דּ וּ  כּ לּ ה . ל ּה  וקרא וּ  חדותא , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
עּמ הוֹ ן חדּ י ואיהוּ  יוֹ מא, הה וּ א  כּ ל  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעּמ ה וֹ ן

דּ א וֹ רייתא . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ מלּ י 

החה , סביב וסבבים כה  תני עמדים ה רים א א תרפים לה ר ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
עלינה רח  ְֶַָָֻחה 

, ואמר ּפ ת וֹ רא על (שמותכו)איהוּ  ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עצי לּמ ׁש כּ ן ה ּק רׁש ים את  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ ית
עוֹ מדים . הכא  כּ תיב  עוֹ מדים . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש ּט ים

התם  ו)וּ כתיב עוֹ מדים .(ישעיה שׂ רפים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
שׂ רפים . נמי  הכא אוּ ף שׂ רפים , לּ ה לּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה 
וסחרן דּ כלּ ה, בּ ת ּק וּ ני קיימן קרׁש ים  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאלּ ין

דּ חוּ ּפ ה  חוּ ּפ הסחרנא בּ ההיא  למ ׁש רי , ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
עלּ אה עלאה ),רוּ ח רזא  דּ א (נ"א כּ גוונא ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אצטרי לתּת א, חוּ ּפ ה כּ לּ ה לתּק נא  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ כ לּ ה  ליקרא ׁש פיר וּ , בּ תקינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

בּ חדוהאחרא , ּת ּמ ן למׁש רי ,דּ אתיא ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּת ּת אה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכ לּ ה 

מחה תלא העלי נה  הה  את לזן  יפי, ני  כל  יפי ל י  לעת   ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצרי

אצטרי עלּ אה , כּ לּ ה  דּ ההיא  יקרא  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  דּ ׁש ּפ ירוּ , ח וּ ּפ אה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמעבּ ד
עלּ אה , לכלּ ה לזמנא  דּ ׁש ּפ יר וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 
גּ זירוּ  בּ כל  דּ א  כּ גוונא  חדוה . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
כּ ּס א  לאתקנא   אצטרי לתּת א, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית 

. הקנ כ קמ , ה האיר   יְִֵֵַָָָָֻ
ה הא מה  י ו אי יסי , רי ְִִֵֶַַַַַָאמר
מה ע ה עד אמ נצא  ולא  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ה,
ר ד ה מה   זה העיר . ְְִִֶֶֶַָָָָלכל
ברכ  א את  לקח . רצה ְְְִֵֶֶָה א 
 ית אביה   ע ברכת. כה  ת ְְְִֵֶַַָָָָָָא
אני  ל  את ס ל מחה, אחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָית
ה , ל  וקרא מחה, תלא ְְְְִִַָָָָָָהעיר 
מח והא , ה ת א ל ע מח ְְְִַַָָָָו

תרה. דברי  ְְִִֵָָע

וע ית  ואמר, לחה על ה א  ְְְִַַַַָָָָָֻתח
י עצי  ל יר ה ְְֲִִִִֵֶַַָָאת
 וכתב ,עמדי  א תב .ְְְִִָָָָֹֹעמדי

ה (ישעיהו) מה  .עמדי רפיְְְִִַַָָֹ
 א .רפי   א א , רפיְְִִֵַַָָָ
כה תני  מדי ע  יר ְְְִִִֵַַָָה

הח ה , סביב בבי וס תא לה רת ְְְְְְִִַַָָֻ
עלינה  רח  עליו)חה כ (סוד  מ . ְְֵֶַָָֻ

ח ה לת צרי למה ְְִֵַַַַָָָָֻה ה 
יפי תני תאחרתלכ ה  לכב ד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

 ל רת  ל האה  מחה ְְְִִֶַַָָָָָ
ְַַָהח נה.

העלי נה  ה ה  ת א בד  מצרי ְְִִֶַַָָָָָ
  לז יפי, ני כל יפי ל י ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹלעת 
מ מחה.  ת לא העלינה  הה ְְְְִֶֶַַָָָָָאת
צרי למה  ה רית ל  מילה כל  ְְְִִִֶֶַַָָָָזה 
ל ה נאה לבעל יפי אחר א   ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹלת



   

מחה ללא רי אה  לא הרי ְְְִִַָָָָָֹֹל

 חוקת פרשת  סב .)חדש  ועל (דף  :ְ◌ַ◌
נ ׁש  בּ ר דּ כד  חברייא , אתער וּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָדּ א 
עד  דּ הא בּ ׁש כינּת א . אתדּ בּ ק  איּת תא, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנסיב
דּ לית  עלי ּה . ׁש ריא לא אנסיב , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלא 
לא  וכד  ּפ גימא . אתרא על ׁש ריא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א
ּת ריסר מנּ י ּה  אתמנעוֹ  איהי עליּה , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא

עילאין. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַמּת נן

ר וּ י ה כּ ל חבר יּ יא , איתער וּ  דּ א  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
טוֹ בה . בּ א ׁש רוּ י א ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ א

אחר, ב )כּ דּ בר הי וֹ ת (בראשית טוֹ ב א ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌
דּ כתיב שׂ מחה, בּ א  לבדּ וֹ . (דברים האדם ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ רכה ,יד) בּ א  .וּ בית אּת ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׂ מחּת 
מד)דּ כתיב אל (יחזקאל בּ רכה להניח  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אחר  כּ דּ בר  ׁש לוֹ ם, בּ א .ה )בּ ית (איוב  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
עזרה , בּ א  .אהל ׁש לוֹ ם כּ י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידע ּת 

ב )דּ כתיב כּ נגדּ וֹ .(בראשית עזר  לּ וֹ  אעשׂ ה ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
דּ כתיב כּ ּפ רה , טז)בּ א  בּ עדוֹ (ויקרא  וכ ּפ ר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

אחר כּ דּ בר תוֹ רה , בּ א בּ יתוֹ . (איובוּ בעד ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
מּמ נּ י.ו) נ דּ חה  ות ׁש יּ ה  בי  עזרתי  אין ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

אחר כּ דּ בר חכמה , יד)בּ א חכמוֹ ת (משלי ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
אחר כּ דּ בר  ח יּ ים , בּ א בית ּה . בּ נתה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָנ ׁש ים

ט ) א ׁש ר(קהלת א ה  עם  ח יּ ים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְראה 
אחר  כּ דּ בר רצוֹ ן, בּ א  יח )אהבּת . (משלי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

מה'. רצוֹ ן ו יּ פק  ט וֹ ב  מצא א ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָמצא 
אחר כּ דּ בר עוֹ ׁש ר , לא )בּ א בּ ּה (שם  בּ טח  ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כבוֹ ד , בּ א  יחסר . א  ו ׁש לל  בּ עלּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵלב
אחר יא )כּ דּ בר כּ בוֹ ד .(שם  ּת תמ חן אׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

רא על  רכת להסיף  נפ חים, ה ערים ער נים ל  , האי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹכא

.אּק רי ה' יראת חיל , א ׁש ת  דּ האי ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אחר, יט )כּ דּ בר  ה '(תהלים  יראת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּת ריסר כּ להוֹ  נ ׁש , בּ ר אנסיב  וכד ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְטה וֹ רה.
על  בּ רכאן לא וֹ ספא אתּפ ּת חן, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין 
דּ מטר וֹ ניתא , בּ סתרא  דּ יתיב בּ גין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵריׁש יּה .

דּ לעילא . כּ גוונא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת לים 

נ א אד ,החברי העיר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָועל
א , טר הרי כינה. נדק ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָא ה,
על רה כינה  אי עליו , רה ְִֵֵֶַָָָָָאי
היא עליו , רה  אינכ . ג ְִֵֶָָָָָָמק
מנ ת  ע רה י מ ְְִֵֵֶֶַַַָמנעת

ְֶעלינ ת.

לא הרי ל ,החברי העיר זה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹועל
אמר מ טבה. לא רי ְְֱִֶֶַָָָֹא ה,

ב) לא(בראשית .לב  האד הית טב ְְֱַָָָֹֹלא 
תב  יד )מחה  ה(דברי א  מח ו ְְְִֶַַָָָָָ

תב  ברכה לא  .בית( מד (יחזקאל ְְֵֶֶָָָֹ
מ  ל לא  .ית אל רכה ְְְְִֵֶֶַָָָָֹלהניח 

ה)אמר  אהל .(איוב  ל י וידע ְְֱֳִֶֶֶַַָָָָ
תב  עזרה ב)לא  (בראשית אע ה ְְֱֶֶֶֶָָֹ

תב  כרה לא  .נג טז)עזר (ויקרא ְְְֵֶֶֶַָָָֹ
מ  תרה לא  .ית בעד  עד ְְְְֲִֵֶַַָֹוכר 

ו)אמר ותה(איוב בי עזרתי אי הא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
אמר מ  חכמה לא מי . ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹנ חה

יד ) לא(משלי  .בית נתה  י נ ְְְִֵַָָָָֹחכמת
אמר מ  י ט)ח ח י(קהלת ראה  ְְֱִִֵֶֶַַַ

מ   רצ לא  .אהב א ר א ה  ְְְֲִִֶַָָָָֹע
יח)אמר ט ב(משלי מצא  אה מצא  ֱִֶֶַָָָָָ

אמר מ  ער לא  מה'. רצ ְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹו פק
לא) לא(ש ו לל  על לב  ְְֵַַָָָָָֹטח 

אמר מ  כבד  לא  לא)יחסר. ש) ְְְֱֶֶֶַָָֹ
בד. תמ ח ְִֵֵֶָֹא ת

יראת  נקראת ה חיל  האת ְְִִִִֵֵֶֶַַַָמ
אמר  מ יט)ה ', ה'(תהלי יראת ְְֱִֶֶַַ

ע ר ני ל  ,האי כא  ְְְִִֵֶָָָָָָטהרה .
על רכת סי לה ,חינפ ערי ְְְְִִִִַַָָָה
הבירה , סתר ב די ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹרא

מעלה. מ ְְְְְִֵֶַַָוי

  

הה את לח  ה אה  הכינה  לכבד רא י  לכד  ה א – ה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָקטי 

 תרומה קסט .)פרשת אדהכי(דף :ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לּ ה וּ  קמ וּ  יממא , נהיר ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
הלוּ לא  ו דּ אי י וֹ סי, ר בּ י  אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ נׁש קוּ הוּ .
עד  מהכא, ניפ וּ ק  ולא דּ א, י וֹ מא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאיהוּ 
דּ א  מתא, אנ ׁש י  בּ כל  הלוּ לא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתעביד 
אתרעי הוּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א  הלוּ לא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִהוּ א
לּה  וּ בריכוּ  לאנּת תי ּה , לּה  נטל וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ יּה .
בּ יתא  ית ּק ן דּ אבוּ ה עבד וּ  בּ רכאן , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
מתא  אנׁש י  כּ ל  כּ ני ׁש וּ  לחדוה , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא 
וח דּ וּ  כּ לּ ה . ל ּה  וקרא וּ  חדותא , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
עּמ הוֹ ן חדּ י ואיהוּ  יוֹ מא, הה וּ א  כּ ל  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעּמ ה וֹ ן

דּ א וֹ רייתא . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ מלּ י 

החה , סביב וסבבים כה  תני עמדים ה רים א א תרפים לה ר ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
עלינה רח  ְֶַָָֻחה 

, ואמר ּפ ת וֹ רא על (שמותכו)איהוּ  ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עצי לּמ ׁש כּ ן ה ּק רׁש ים את  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ ית
עוֹ מדים . הכא  כּ תיב  עוֹ מדים . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש ּט ים

התם  ו)וּ כתיב עוֹ מדים .(ישעיה שׂ רפים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
שׂ רפים . נמי  הכא אוּ ף שׂ רפים , לּ ה לּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה 
וסחרן דּ כלּ ה, בּ ת ּק וּ ני קיימן קרׁש ים  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאלּ ין

דּ חוּ ּפ ה  חוּ ּפ הסחרנא בּ ההיא  למ ׁש רי , ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
עלּ אה עלאה ),רוּ ח רזא  דּ א (נ"א כּ גוונא ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אצטרי לתּת א, חוּ ּפ ה כּ לּ ה לתּק נא  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ כ לּ ה  ליקרא ׁש פיר וּ , בּ תקינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

בּ חדוהאחרא , ּת ּמ ן למׁש רי ,דּ אתיא ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּת ּת אה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכ לּ ה 

מחה תלא העלי נה  הה  את לזן  יפי, ני  כל  יפי ל י  לעת   ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצרי

אצטרי עלּ אה , כּ לּ ה  דּ ההיא  יקרא  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  דּ ׁש ּפ ירוּ , ח וּ ּפ אה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמעבּ ד
עלּ אה , לכלּ ה לזמנא  דּ ׁש ּפ יר וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 
גּ זירוּ  בּ כל  דּ א  כּ גוונא  חדוה . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
כּ ּס א  לאתקנא   אצטרי לתּת א, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית 

. הקנ כ קמ , ה האיר   יְִֵֵַָָָָֻ
ה הא מה  י ו אי יסי , רי ְִִֵֶַַַַַָאמר
מה ע ה עד אמ נצא  ולא  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ה,
ר ד ה מה   זה העיר . ְְִִֶֶֶַָָָָלכל
ברכ  א את  לקח . רצה ְְְִֵֶֶָה א 
 ית אביה   ע ברכת. כה  ת ְְְִֵֶַַָָָָָָא
אני  ל  את ס ל מחה, אחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָית
ה , ל  וקרא מחה, תלא ְְְְִִַָָָָָָהעיר 
מח והא , ה ת א ל ע מח ְְְִַַָָָָו

תרה. דברי  ְְִִֵָָע

וע ית  ואמר, לחה על ה א  ְְְִַַַַָָָָָֻתח
י עצי  ל יר ה ְְֲִִִִֵֶַַָָאת
 וכתב ,עמדי  א תב .ְְְִִָָָָֹֹעמדי

ה (ישעיהו) מה  .עמדי רפיְְְִִַַָָֹ
 א .רפי   א א , רפיְְִִֵַַָָָ
כה תני  מדי ע  יר ְְְִִִֵַַָָה

הח ה , סביב בבי וס תא לה רת ְְְְְְִִַַָָֻ
עלינה  רח  עליו)חה כ (סוד  מ . ְְֵֶַָָֻ

ח ה לת צרי למה ְְִֵַַַַָָָָֻה ה 
יפי תני תאחרתלכ ה  לכב ד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

 ל רת  ל האה  מחה ְְְִִֶַַָָָָָ
ְַַָהח נה.

העלי נה  ה ה  ת א בד  מצרי ְְִִֶַַָָָָָ
  לז יפי, ני כל יפי ל י ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹלעת 
מ מחה.  ת לא העלינה  הה ְְְְִֶֶַַָָָָָאת
צרי למה  ה רית ל  מילה כל  ְְְִִִֶֶַַָָָָזה 
ל ה נאה לבעל יפי אחר א   ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹלת



   

בּ ׁש פיר וּ , ע "א )אחרא י"ג למארי(הקדמה  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הכא  א וּ ף  ּת ּמ ן. דּ אתי קיּ ימא דּ ברית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִקנאה 
ׁש פיר וּ , ּת ּק וּ ני  אצטרי חוּ ּפ ה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

סתם . דּ כלּ ה ליקרא לחוּ ּפ ה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

 סלּ קא דּ א  ק יּ ימא . דּ דא  כּ גוונא דּ א, ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש בע  סלּ קא  ודא בּ רכאן , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
כּ דין בּ רכאן בּ ׁש בע ס לּ קא  וכד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
בּ ּה  ל ׁש ּמ ׁש א אסיר  דּ א  ועל  כּ לּ ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִאקרי
בּ רכאן, ׁש בע  בּ אי נּ וּ ן דּ את כּ לילת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעד

עלּ אה .כּ גוונא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

האה בים רעים ח ְֲִִֵֵַַַַָח 

 רעים ּת שׂ ּמ ח שׂ מח  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
דּ רעוּ תא  אתר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָהאהוּ בים,
דּ כל  עּמ וּ דא א ׁש ּת כח, ואחוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוה
רעים  וצדק וצדּ יק צ דּ יק, דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
דּ א . מן דּ א  אתעד וּ ן דּ לא  אי נּ וּ ן, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואהוּ בים
את בּ רכת  דּ כ לּ ה  בּ רכאן , ׁש ית הכא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעד

◌ְ◌ַ◌ִמנּ ייהוּ .

מחה מיני ערה  ז ְְְֲִִִֵָָָללים

וּ מהאי כּ לּ א , מקיּ ים  איהוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌
כּ לּ א  מתבּ רכאן  ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ביעאה
דּ דא , בּ גין  אמירן , דּ עשׂ ר כּ ללא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַו דּ אי,
י' בּ האי, כּ ליל דּ א  ועל ות ּת א . עילּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָכּ ליל

חתן, שׂ מחה , שׂ שׂ וֹ ן , דּ חדוה, (ס "אזיני ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
שלום ') ואחוה , אהבה, דיצה, גילה, וכלה,

דּ יצה , רי נּ ה גּ ילה , אחוה, אהבה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ׁש לימוּ  כּ לּ ה  למהוי  וריעוּ ת, ׁש ל וֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה ,

◌ָֹ◌ְדּ כ לּ א .

, לת ּת א זכ וּ  דּ אי נּ וּ ן ישׂ ראל , אינּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עלייה וּ  דּ לעי לּ א. כּ תיב ,כּ גוונא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ז) ב אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל   כעּמ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מי
בּ מלּ ין יוֹ מא ההוּ א כּ ל כּ לּ ה וּ  חד וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
ריׁש א  ליּה  עבדוּ  מתא בּ ני וכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,
ורבּ י י וֹ סי ר בּ י קמוּ  אחרא, ליוֹ מא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ .

לארחייהוּ . ואזלוּ  לוֹ ן , וּ ברכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִחיּ יא 

.ל א ה רית  כלאת  א  א ְְְִֶַַָָָָ
הח ה את לכת יפי ני צרי ְִִִֵֶַַָָָֹֻֻח ה 

.סת הה  ְְִַַָָלכבד

בע ע לה ז עמדת.  מ  ז ְְֲֵֶֶֶֶֶַָהרי 
כעלה רכת. בע  ע לה וז ְְְְְֶֶַָָָָרכת,
 ולכ ה . נקראת אז רכת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָבע 
 תא כללת עד  ל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאסר

מעלה. מ רכת ְְְְֶֶַַָָבע 

 ית  רעירכה ח ח  ְְִִִֵֵַַַַָָ
ואחוה ו מחה רצ ל  מק ,בי ְְְֲֲִִֶַָָָָָהאה
קרא להע ל ל  הע ד  , ְְִִִֶֶַָָָָָָנמצאי
ביואה רעי ה וצדק וציק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַציק ,
רכת   א עד מה. זה זזי ְִִֵֶֶֶַָָָֹא 

.מה מתרכת ְִֵֶֶֶֶַָָה

ה ביעית הל ,הרכה  מקמת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
ו אי, רכימת הל ה ְְְִִִִֵַַַַַָֹמהביעית
  מ אמירת, ער ל  ְֲִִֶֶֶֶָלל
ז ליל  ולכ מה, מעלה ְְְְִֵֶֶַַָָָללת
,חת מחה, , מחה : מיני ְְֲִִִֵָָָָָָָע רה

(שלו ואחוה , אהבה , דיצה , גילה , ְַָוכה ,(וכלה,
חדוה , יצה , רה, ילה, אחוה, ְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבה,
הל. למת ה ה  להית ורעת. לְְְִֵֵַַַָָֹ

מ למה זכ  ה יראל ריה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָא
תב עליה ז)מעלה, ב מי (שמואל ְְֲִֵֶֶַָָ

 מח .אר אחד  י יראל  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָכע
ני  וכל תרה, דברי י ת א ל ְְְְִֵֵָָָָֻכ
אחר לי .עליה  רא ת א  ע ְֲִֵֵֶַָָֹהעיר 
ת א ברכ חיא , ור י  יסי רי ְְִִִֵֵַַָָָקמ

.לדר ְְְְַָָוהלכ

  

ני! חלקכם ְְְֵֶֶַַָארי

עינ וֹ י זקף ׁש מעוֹ ן , דּ ר בּ י  לגבּ יּה  מטוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הוינא  מסּת כּ ל  לוֹ ן  אמר לוֹ ן . ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוחמא 
י וֹ מין ּת רין  לכוּ  וחמינא  דּ א , יוֹ מא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוּ 
מ ׁש כּ נא  לגבּ י דּ הוית וֹ ן ליליא , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוחד
הוה  נער וההוּ א מטטרוֹ ן, נער ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
דּ א וֹ רייתא , בּ חדוה  ע לּ אין רזין  לכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ ליף

בּ ני. חוּ לקכוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַז כּ אה 

 ליּה וסחוּ  קמיּה , כּ לּ הוּ  מלּ ין ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אּת וּ ן, זכּ אין ל וֹ ן אמר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ בדא,
חד  יוֹ מא אד כּ רנא  דּ הא חוּ לקי, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוזכּ אה
אב וֹ י, ספרא  רב בּ ארחא עּמ י אזיל  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְדּ הוה 
דּ יּ הא  מנּ י , אתּפ ר ׁש  כּ ד לי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָוּ בריכית
בּ ריכית  ולא בּ א וֹ רייתא , אריא  בּ ר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵליּה 
ח וּ לקכוֹ ן זכּ אה בּ יּה . יזכּ י דּ איהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵליּה 

כּ תיב עלייכ וּ  נד)בּ ני, בּ ני(ישעיה וכל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יי '.לּמ וּ די  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ואותן אחת, שנה לביתו יהיה  נקי שנאמר אחת, שנה  אשתו עם החתן שישמח מצוה 
משלה הן חודש  י"ב

'ג תורה )חלק  זוהר - רעז. וגו ',(דף  בצבא  יצא לא חדשה אשה איש יקח כי :
אחת , שנה  אשתו עם החתן שישמח  זו  מצוה לקח, אשר  אשתו  את  ושמח
היינו שנה  שהרי משלה, הן חודש  י "ב ואותן אחת , שנה לביתו יהיה  נקי  שנאמר 

שכתוב ב כלה  חודש, י "ב עם  אלא כלה א')ואין  בקר,(מלכים  עשר שנים על  עומד
ביתה , ואת  אותה  לצמח  החתן צריך  עשר , בשנים  אלא  הכלה תקון שאין והואיל
אבני המקום , מאבני  ויקח ביעקב כתוב ולכך שלמעלה , כדמיון תקוניה  ואת  אותה 
והכל  הן , י"ב ונערותיה לנערותיה , גם משמח לכלה  שמשמח ומי היו, י"ב המקום
ביארנו והרי אחת , שנה  אשתו  עם  לשמוח  החתן  צריך  לפיכך שנה , של סוד הוא

שנאמר  שלה, אלא  שלו אינה הזו  לאששמחה אשתו את  וישמח  אשתו, את  ושמח 
גוף עם  אלא להכלה שמחה אין זה  כדמיון להכלה, ישמחנה  ושמח, אלא  כתוב 

וראה עיניו הרי ,  מע לרי  יעהְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ה בכ הייתי מסל אמר, .ת ְִִִֵֶַַַָָָָא
ולילה ימי ני אתכ וראיתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָה ה,
נער ת א ל נמ הייתְְֱִִֶֶֶַַָ
אתכ מלד היה נער ת וא ,ְְְְְֵֶֶַַַַָָמטטר
א רי  ה רה . מחת  ניעלי ְְְְִִֵֶַַַָסדת

ני!חלקכ ְְֶֶַָ

ל  וסח לפניו , בריה את כ רְְְְִִֶַָָָָָֻס
ריכ א ,לה אמר הע ה. ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָאת
אחד י נזר הריני חלקי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָוא רי 
אביו , ספרא רב  ר ע י  לה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה 
היה מי נפרד אר ת א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַברכי
ת א ברכי ולא  רה, אריה   ְְְִֵֵֵַַַָֹל
ני, חלקכ א רי . יזה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָהא 

תב  נד )עליכ לדי (ישעיה ני וכל ְֲִִֵֵֶַָָָ
דה'. תרומה  פרשת  קס"ט .)(זוהר 

הערות 

בעלמא אבל השנה, חשבון ניכר  הלבנה היקף  של חדשים  י "ב  ידי שעל מלכות, היינו דדכוראשנה
שנה. של חשבון ניכר  לא השמש הארת



   

בּ ׁש פיר וּ , ע "א )אחרא י"ג למארי(הקדמה  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הכא  א וּ ף  ּת ּמ ן. דּ אתי קיּ ימא דּ ברית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִקנאה 
ׁש פיר וּ , ּת ּק וּ ני  אצטרי חוּ ּפ ה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

סתם . דּ כלּ ה ליקרא לחוּ ּפ ה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

 סלּ קא דּ א  ק יּ ימא . דּ דא  כּ גוונא דּ א, ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש בע  סלּ קא  ודא בּ רכאן , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
כּ דין בּ רכאן בּ ׁש בע ס לּ קא  וכד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
בּ ּה  ל ׁש ּמ ׁש א אסיר  דּ א  ועל  כּ לּ ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִאקרי
בּ רכאן, ׁש בע  בּ אי נּ וּ ן דּ את כּ לילת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעד

עלּ אה .כּ גוונא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

האה בים רעים ח ְֲִִֵֵַַַַָח 

 רעים ּת שׂ ּמ ח שׂ מח  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
דּ רעוּ תא  אתר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָהאהוּ בים,
דּ כל  עּמ וּ דא א ׁש ּת כח, ואחוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוה
רעים  וצדק וצדּ יק צ דּ יק, דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
דּ א . מן דּ א  אתעד וּ ן דּ לא  אי נּ וּ ן, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואהוּ בים
את בּ רכת  דּ כ לּ ה  בּ רכאן , ׁש ית הכא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעד

◌ְ◌ַ◌ִמנּ ייהוּ .

מחה מיני ערה  ז ְְְֲִִִֵָָָללים

וּ מהאי כּ לּ א , מקיּ ים  איהוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌
כּ לּ א  מתבּ רכאן  ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ביעאה
דּ דא , בּ גין  אמירן , דּ עשׂ ר כּ ללא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַו דּ אי,
י' בּ האי, כּ ליל דּ א  ועל ות ּת א . עילּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָכּ ליל

חתן, שׂ מחה , שׂ שׂ וֹ ן , דּ חדוה, (ס "אזיני ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
שלום ') ואחוה , אהבה, דיצה, גילה, וכלה,

דּ יצה , רי נּ ה גּ ילה , אחוה, אהבה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ׁש לימוּ  כּ לּ ה  למהוי  וריעוּ ת, ׁש ל וֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה ,

◌ָֹ◌ְדּ כ לּ א .

, לת ּת א זכ וּ  דּ אי נּ וּ ן ישׂ ראל , אינּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עלייה וּ  דּ לעי לּ א. כּ תיב ,כּ גוונא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ז) ב אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל   כעּמ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מי
בּ מלּ ין יוֹ מא ההוּ א כּ ל כּ לּ ה וּ  חד וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
ריׁש א  ליּה  עבדוּ  מתא בּ ני וכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,
ורבּ י י וֹ סי ר בּ י קמוּ  אחרא, ליוֹ מא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ .

לארחייהוּ . ואזלוּ  לוֹ ן , וּ ברכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִחיּ יא 

.ל א ה רית  כלאת  א  א ְְְִֶַַָָָָ
הח ה את לכת יפי ני צרי ְִִִֵֶַַָָָֹֻֻח ה 

.סת הה  ְְִַַָָלכבד

בע ע לה ז עמדת.  מ  ז ְְֲֵֶֶֶֶֶַָהרי 
כעלה רכת. בע  ע לה וז ְְְְְֶֶַָָָָרכת,
 ולכ ה . נקראת אז רכת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָבע 
 תא כללת עד  ל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאסר

מעלה. מ רכת ְְְְֶֶַַָָבע 

 ית  רעירכה ח ח  ְְִִִֵֵַַַַָָ
ואחוה ו מחה רצ ל  מק ,בי ְְְֲֲִִֶַָָָָָהאה
קרא להע ל ל  הע ד  , ְְִִִֶֶַָָָָָָנמצאי
ביואה רעי ה וצדק וציק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַציק ,
רכת   א עד מה. זה זזי ְִִֵֶֶֶַָָָֹא 

.מה מתרכת ְִֵֶֶֶֶַָָה

ה ביעית הל ,הרכה  מקמת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
ו אי, רכימת הל ה ְְְִִִִֵַַַַַָֹמהביעית
  מ אמירת, ער ל  ְֲִִֶֶֶֶָלל
ז ליל  ולכ מה, מעלה ְְְְִֵֶֶַַָָָללת
,חת מחה, , מחה : מיני ְְֲִִִֵָָָָָָָע רה

(שלו ואחוה , אהבה , דיצה , גילה , ְַָוכה ,(וכלה,
חדוה , יצה , רה, ילה, אחוה, ְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבה,
הל. למת ה ה  להית ורעת. לְְְִֵֵַַַָָֹ

מ למה זכ  ה יראל ריה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָא
תב עליה ז)מעלה, ב מי (שמואל ְְֲִֵֶֶַָָ

 מח .אר אחד  י יראל  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָכע
ני  וכל תרה, דברי י ת א ל ְְְְִֵֵָָָָֻכ
אחר לי .עליה  רא ת א  ע ְֲִֵֵֶַָָֹהעיר 
ת א ברכ חיא , ור י  יסי רי ְְִִִֵֵַַָָָקמ

.לדר ְְְְַָָוהלכ

  

ני! חלקכם ְְְֵֶֶַַָארי

עינ וֹ י זקף ׁש מעוֹ ן , דּ ר בּ י  לגבּ יּה  מטוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הוינא  מסּת כּ ל  לוֹ ן  אמר לוֹ ן . ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוחמא 
י וֹ מין ּת רין  לכוּ  וחמינא  דּ א , יוֹ מא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוּ 
מ ׁש כּ נא  לגבּ י דּ הוית וֹ ן ליליא , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוחד
הוה  נער וההוּ א מטטרוֹ ן, נער ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ ההוּ א
דּ א וֹ רייתא , בּ חדוה  ע לּ אין רזין  לכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ ליף

בּ ני. חוּ לקכוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַז כּ אה 

 ליּה וסחוּ  קמיּה , כּ לּ הוּ  מלּ ין ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אּת וּ ן, זכּ אין ל וֹ ן אמר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ בדא,
חד  יוֹ מא אד כּ רנא  דּ הא חוּ לקי, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוזכּ אה
אב וֹ י, ספרא  רב בּ ארחא עּמ י אזיל  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְדּ הוה 
דּ יּ הא  מנּ י , אתּפ ר ׁש  כּ ד לי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָוּ בריכית
בּ ריכית  ולא בּ א וֹ רייתא , אריא  בּ ר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵליּה 
ח וּ לקכוֹ ן זכּ אה בּ יּה . יזכּ י דּ איהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵליּה 

כּ תיב עלייכ וּ  נד)בּ ני, בּ ני(ישעיה וכל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יי '.לּמ וּ די  ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ואותן אחת, שנה לביתו יהיה  נקי שנאמר אחת, שנה  אשתו עם החתן שישמח מצוה 
משלה הן חודש  י"ב

'ג תורה )חלק  זוהר - רעז. וגו ',(דף  בצבא  יצא לא חדשה אשה איש יקח כי :
אחת , שנה  אשתו עם החתן שישמח  זו  מצוה לקח, אשר  אשתו  את  ושמח
היינו שנה  שהרי משלה, הן חודש  י "ב ואותן אחת , שנה לביתו יהיה  נקי  שנאמר 

שכתוב ב כלה  חודש, י "ב עם  אלא כלה א')ואין  בקר,(מלכים  עשר שנים על  עומד
ביתה , ואת  אותה  לצמח  החתן צריך  עשר , בשנים  אלא  הכלה תקון שאין והואיל
אבני המקום , מאבני  ויקח ביעקב כתוב ולכך שלמעלה , כדמיון תקוניה  ואת  אותה 
והכל  הן , י"ב ונערותיה לנערותיה , גם משמח לכלה  שמשמח ומי היו, י"ב המקום
ביארנו והרי אחת , שנה  אשתו  עם  לשמוח  החתן  צריך  לפיכך שנה , של סוד הוא

שנאמר  שלה, אלא  שלו אינה הזו  לאששמחה אשתו את  וישמח  אשתו, את  ושמח 
גוף עם  אלא להכלה שמחה אין זה  כדמיון להכלה, ישמחנה  ושמח, אלא  כתוב 

וראה עיניו הרי ,  מע לרי  יעהְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
ה בכ הייתי מסל אמר, .ת ְִִִֵֶַַַָָָָא
ולילה ימי ני אתכ וראיתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָה ה,
נער ת א ל נמ הייתְְֱִִֶֶֶַַָ
אתכ מלד היה נער ת וא ,ְְְְְֵֶֶַַַַָָמטטר
א רי  ה רה . מחת  ניעלי ְְְְִִֵֶַַַָסדת

ני!חלקכ ְְֶֶַָ

ל  וסח לפניו , בריה את כ רְְְְִִֶַָָָָָֻס
ריכ א ,לה אמר הע ה. ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָאת
אחד י נזר הריני חלקי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָוא רי 
אביו , ספרא רב  ר ע י  לה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה 
היה מי נפרד אר ת א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַברכי
ת א ברכי ולא  רה, אריה   ְְְִֵֵֵַַַָֹל
ני, חלקכ א רי . יזה  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָהא 

תב  נד )עליכ לדי (ישעיה ני וכל ְֲִִֵֵֶַָָָ
דה'. תרומה  פרשת  קס"ט .)(זוהר 

הערות 

בעלמא אבל השנה, חשבון ניכר  הלבנה היקף  של חדשים  י "ב  ידי שעל מלכות, היינו דדכוראשנה
שנה. של חשבון ניכר  לא השמש הארת



   

שלה צדי"ק,והתקונים  משמחן , ומי בעניני, יעמול שלא נקי לביתו , יהיה  נקי ולכך
מהכל נקי לשמחנה , רצון בו יהיה למען וגולגולת ,העולם , וארנונא מסים מן  נקי ,

ולעורר ולמטה , למעלה  שמחה נמצא  תהי למען  מלחמה , להתגר  בצבא  יצא שלא  נקי 
הזה  בעולם הם זכאים  בהם , משמח  שרבונם  הקודש עם  זכאים למעלה, שמחה

הבא . בעולם הם  וזכאים 

ציק י  ויבא ערים תחְְְִִִַָָ

, מצוה של שמחה לעשות  השי "ת שזיכהו  מי  אמר : זי "ע מקארלין שלמה  ר '
כלאז  להשיג  ויכול משאלותיו, כל  וממלאין ההיכלות כל  לו "פותחין 

אחד ההשגות" רגע  אפי ' ידו  משך זה ידי ועל  זה, ביום  אותו  יצער  אשר איש ואותו ,
גדול . עון לו יש העליונים, ההיכלות  אותן  מכל 

על מלובלין החוזה בעל  הרה "ק השמחה"פי ' בכחו"בעל  שהוא  היינו , -
טובות . השפעות לאחרים  ליתן  שמחה דבר  כל  על  ובעל  אדון להיות 

ממעזיבוז הרב  אדמו "ר  מכבוד שמעתי שמביא  תולדות  פרשת  לשמים  אור
ורמז פרנסה , לו  באה משם לבניו , נישואין איזה  עושה  אדם  שכאשר  זי "ע
"ויאכלו לבנו , נישואין שעה היינו  משתה" להם  "ויעש בהפסוק מצאתי לדבר

טוב . וכל פרנסה  לו  שבאה וישתו ",

 עושה אדם  שכאשר צדיקים  בשם  זצ"ל  מאלעסק אדמ "ר בשם
כן גם  לעצמו  עושה שכל  לו שיש  ומי חדש", שער לו "נפתח  לבניו  נישואין 

חדש. מלבוש 

עדן מהגן שיורדים לנפטרים שמירה   לכבודו ברא שהכל 

 ז"ל רש"י פירש לכבודו , ברא תשמח )שהכל שמח ד"ה ח . שהכל (כתובות  וז "ל ,
חסד , לגמול שם  הנאספים העם  לאסיפת אלא  הסדר  מן  אינה  לכבודו  ברא
ואסיפה  בו , ונתעסק שושבין לו שנעשה  הראשון  אדם עם שנהג  המקום  לחסדי  זכר 

עכ"ל . נתקנה  לכך זו וברכה  היא, המקום כבוד זו

בזוה"ק דאיתא מה ע"פ  זי"ע , מבעלזא מהרי "ד אדמו "ר  (פרשתמרן

ריט:) הדיןפנחס  בעלמא  שיבואו עדן מגן ההורים את עוקר  שהקב "ה 
קב "ה  דיליה , לחדווה  לקב "ה  שתיף נש דבר  בשעתא  וז"ל בניהם, בשמחת  להשתתף
לון ואייתי בהדיה , שותפין דאינון ואמיה  לאבוהי מתמן  ואעקר  דעדן לגנתא אתי 
היא  אסיפה והנה עכ"ל. ידעין, לא  נשא ובני  תמן זמינין וכלהו חדווה  לההוא  עמיה 

כמו פטירה  ח )לשון כה שהכל (בראשית ברכת כי רש"י שרמז וזהו  עמיו, אל ויאסף
הנפטרים  הצדיקים  האבות דהיינו שם, הנאספים העם  לאסיפת היא לכבודו  ברא

צאצאיהם . בשמחת להשתתף עדן  מהגן שבאים  הקודמים מדורות 

  

עונות מחילת מעוררת  וכלה  חתן שמחת

" אפרים מחנה  ה "דגל שגילה  מה  ישראל וראה בני ולכל יאמר  או ד"ה בא, (פרשת

השני ) - במושבותם  אור  שיש היה הכפורים יום בבחינת הוא וכלה חתן "שמחת  כי 
מח  שעיטרה בו  עטרה  והיא  אליו, הנלוים ולכל עונותיו , כל לו  שמוחלין  - עונות ילת

עילאה  אימא סוד  שהוא  הכפורים ביום  כי עמוק , סוד  בזה  ויש וכו', אמו שערלו (עי'

הכפורים ) יום  דרושי וכו '.הכוונות ,

מלמעלה שמחה  השפעת 

"אליהו דבי ה"תנא על צופים ב )רמתיים לט , כ, פרק  זוטא וז"ל :(אליהו כתב 
בברכת  לומר  שצריכין  עד  - וכלה חתן  שמחת  בעת  - למעלה  שמחה  יש "כי
בעת  נשפעים  וקדושות  וברכות טובות השפעות וכל במעונו, שהשמחה  המזון :

נישואין. שמחת

מלובליןבשם בכוחוהרבי שהוא שמחה , בעל  נקראים  שלכן  ז"ל 
טובות". ההשפעות  להאחרים  ליתן שמחה , דבר  כל  על  ובעל  אדון להיות

ב פרק
השמחה  בשבח 

מלים קלת רבבת אלפים ה   מחה  ה צות  לקם מתחיל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָא ר
עצב ת להית תא לה יל ְְְְְִִִַַַלמנע

(:רס"ד דף פקודי פרשת ח"ב
ּת רין ונפקין  מת ּפ טין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמהכא 
על  אתמנוּ ן , ואלּ ין וחמ "ה . א"ף ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרוחין ,
דּ לעי מּמ אן נזיפא  דּ ׁש מעי  אינּ וּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
חייׁש י ולא בּ יּה , ואתרחצן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,
מּמ לּ י דּ חייכאן אי נּ וּ ן  כּ ל על וכן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָעליּה .

דּ ר בּ נן. מ ּמ לּ י  א וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אוֹ רייתא,

, אלף כּ מה  נפקין אלּ ין, וח ּמ ה  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש ארן נפקי  וכלּ ה וּ  רבבן , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

נׁש א , דּ בני  דּ מׁש ּת דּ ליןעלייה וּ  אינּ וּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ מצוה, בּ מלּ י דּ מ ׁש ּת דּ לי אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,

דּ  בּ ארחא דּ יתעצּ בוּ ןואזלי בּ גין ,מצוה . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מׁש ה , דּ חיל אלּ ין וּ מ ּת רין בּ ּה . יחדוּ ן  ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְולא
דּ כּת יב , ט וּ רא מן  ונחית י שׂ ראל , חאבוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ד

ט ) והחמה .(דברים  האף מ ּפ ני יגר ּת י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִכּ י 

רח ת, י ויצא ת  מתטת אְְְְְִִֵַָֹמ
ת א ל על התמ וא ה  וחמ"ה .  " ְְְִֵֵֶַַַָָָא
וה רה, מד מי נזיפה מעיְְְִִִִֵֵֶֶָָ
על וכ .מ י ח ולא  טחיְְְְִִִֵֶַֹ
 א תרה מברי חקי תא ְֲִִִֵֶָָָל 

.חכמי ְֲִִִֵָמברי

אלפי ה  צאיי לה והחמה  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמהא
על רי ו צאיי וכ רבבת, ְְְְְִִַַָָָֻוכה

,אד אני רה לי תא ְְְִִֵֶַַָָָָ
 דר לכיוה מצוה  דברי לי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָמ
ב מחי ולא בתע די מצוה , .ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

יראל  חטא מה חד א ה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמני
תב  מההר , ט)וירד  י (דברי יגר י ְְִִֵֶַָָָָָֹ

והחמה.  הא ְְִֵֵַַָָמני



   

שלה צדי"ק,והתקונים  משמחן , ומי בעניני, יעמול שלא נקי לביתו , יהיה  נקי ולכך
מהכל נקי לשמחנה , רצון בו יהיה למען וגולגולת ,העולם , וארנונא מסים מן  נקי ,

ולעורר ולמטה , למעלה  שמחה נמצא  תהי למען  מלחמה , להתגר  בצבא  יצא שלא  נקי 
הזה  בעולם הם זכאים  בהם , משמח  שרבונם  הקודש עם  זכאים למעלה, שמחה

הבא . בעולם הם  וזכאים 

ציק י  ויבא ערים תחְְְִִִַָָ

, מצוה של שמחה לעשות  השי "ת שזיכהו  מי  אמר : זי "ע מקארלין שלמה  ר '
כלאז  להשיג  ויכול משאלותיו, כל  וממלאין ההיכלות כל  לו "פותחין 

אחד ההשגות" רגע  אפי ' ידו  משך זה ידי ועל  זה, ביום  אותו  יצער  אשר איש ואותו ,
גדול . עון לו יש העליונים, ההיכלות  אותן  מכל 

על מלובלין החוזה בעל  הרה "ק השמחה"פי ' בכחו"בעל  שהוא  היינו , -
טובות . השפעות לאחרים  ליתן  שמחה דבר  כל  על  ובעל  אדון להיות 

ממעזיבוז הרב  אדמו "ר  מכבוד שמעתי שמביא  תולדות  פרשת  לשמים  אור
ורמז פרנסה , לו  באה משם לבניו , נישואין איזה  עושה  אדם  שכאשר  זי "ע
"ויאכלו לבנו , נישואין שעה היינו  משתה" להם  "ויעש בהפסוק מצאתי לדבר

טוב . וכל פרנסה  לו  שבאה וישתו ",

 עושה אדם  שכאשר צדיקים  בשם  זצ"ל  מאלעסק אדמ "ר בשם
כן גם  לעצמו  עושה שכל  לו שיש  ומי חדש", שער לו "נפתח  לבניו  נישואין 

חדש. מלבוש 

עדן מהגן שיורדים לנפטרים שמירה   לכבודו ברא שהכל 

 ז"ל רש"י פירש לכבודו , ברא תשמח )שהכל שמח ד"ה ח . שהכל (כתובות  וז "ל ,
חסד , לגמול שם  הנאספים העם  לאסיפת אלא  הסדר  מן  אינה  לכבודו  ברא
ואסיפה  בו , ונתעסק שושבין לו שנעשה  הראשון  אדם עם שנהג  המקום  לחסדי  זכר 

עכ"ל . נתקנה  לכך זו וברכה  היא, המקום כבוד זו

בזוה"ק דאיתא מה ע"פ  זי"ע , מבעלזא מהרי "ד אדמו "ר  (פרשתמרן

ריט:) הדיןפנחס  בעלמא  שיבואו עדן מגן ההורים את עוקר  שהקב "ה 
קב "ה  דיליה , לחדווה  לקב "ה  שתיף נש דבר  בשעתא  וז"ל בניהם, בשמחת  להשתתף
לון ואייתי בהדיה , שותפין דאינון ואמיה  לאבוהי מתמן  ואעקר  דעדן לגנתא אתי 
היא  אסיפה והנה עכ"ל. ידעין, לא  נשא ובני  תמן זמינין וכלהו חדווה  לההוא  עמיה 

כמו פטירה  ח )לשון כה שהכל (בראשית ברכת כי רש"י שרמז וזהו  עמיו, אל ויאסף
הנפטרים  הצדיקים  האבות דהיינו שם, הנאספים העם  לאסיפת היא לכבודו  ברא

צאצאיהם . בשמחת להשתתף עדן  מהגן שבאים  הקודמים מדורות 

  

עונות מחילת מעוררת  וכלה  חתן שמחת

" אפרים מחנה  ה "דגל שגילה  מה  ישראל וראה בני ולכל יאמר  או ד"ה בא, (פרשת

השני ) - במושבותם  אור  שיש היה הכפורים יום בבחינת הוא וכלה חתן "שמחת  כי 
מח  שעיטרה בו  עטרה  והיא  אליו, הנלוים ולכל עונותיו , כל לו  שמוחלין  - עונות ילת

עילאה  אימא סוד  שהוא  הכפורים ביום  כי עמוק , סוד  בזה  ויש וכו', אמו שערלו (עי'

הכפורים ) יום  דרושי וכו '.הכוונות ,

מלמעלה שמחה  השפעת 

"אליהו דבי ה"תנא על צופים ב )רמתיים לט , כ, פרק  זוטא וז"ל :(אליהו כתב 
בברכת  לומר  שצריכין  עד  - וכלה חתן  שמחת  בעת  - למעלה  שמחה  יש "כי
בעת  נשפעים  וקדושות  וברכות טובות השפעות וכל במעונו, שהשמחה  המזון :

נישואין. שמחת

מלובליןבשם בכוחוהרבי שהוא שמחה , בעל  נקראים  שלכן  ז"ל 
טובות". ההשפעות  להאחרים  ליתן שמחה , דבר  כל  על  ובעל  אדון להיות

ב פרק
השמחה  בשבח 

מלים קלת רבבת אלפים ה   מחה  ה צות  לקם מתחיל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָא ר
עצב ת להית תא לה יל ְְְְְִִִַַַלמנע

(:רס"ד דף פקודי פרשת ח"ב
ּת רין ונפקין  מת ּפ טין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמהכא 
על  אתמנוּ ן , ואלּ ין וחמ "ה . א"ף ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרוחין ,
דּ לעי מּמ אן נזיפא  דּ ׁש מעי  אינּ וּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
חייׁש י ולא בּ יּה , ואתרחצן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,
מּמ לּ י דּ חייכאן אי נּ וּ ן  כּ ל על וכן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָעליּה .

דּ ר בּ נן. מ ּמ לּ י  א וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אוֹ רייתא,

, אלף כּ מה  נפקין אלּ ין, וח ּמ ה  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש ארן נפקי  וכלּ ה וּ  רבבן , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

נׁש א , דּ בני  דּ מׁש ּת דּ ליןעלייה וּ  אינּ וּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ מצוה, בּ מלּ י דּ מ ׁש ּת דּ לי אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא ,

דּ  בּ ארחא דּ יתעצּ בוּ ןואזלי בּ גין ,מצוה . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מׁש ה , דּ חיל אלּ ין וּ מ ּת רין בּ ּה . יחדוּ ן  ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְולא
דּ כּת יב , ט וּ רא מן  ונחית י שׂ ראל , חאבוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ד

ט ) והחמה .(דברים  האף מ ּפ ני יגר ּת י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִכּ י 

רח ת, י ויצא ת  מתטת אְְְְְִִֵַָֹמ
ת א ל על התמ וא ה  וחמ"ה .  " ְְְִֵֵֶַַַָָָא
וה רה, מד מי נזיפה מעיְְְִִִִֵֵֶֶָָ
על וכ .מ י ח ולא  טחיְְְְִִִֵֶַֹ
 א תרה מברי חקי תא ְֲִִִֵֶָָָל 

.חכמי ְֲִִִֵָמברי

אלפי ה  צאיי לה והחמה  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמהא
על רי ו צאיי וכ רבבת, ְְְְְִִַַָָָֻוכה

,אד אני רה לי תא ְְְִִֵֶַַָָָָ
 דר לכיוה מצוה  דברי לי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָמ
ב מחי ולא בתע די מצוה , .ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

יראל  חטא מה חד א ה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמני
תב  מההר , ט)וירד  י (דברי יגר י ְְִִֵֶַָָָָָֹ

והחמה.  הא ְְִֵֵַַָָמני



   

ברעדה הגילו הוא היהדות כל כלל 

אמר מקאזמיר בשעת זצוק"ל הווייכסיל  נהר  על העובר  כמו הוא הזה העולם  ,
לעמוד  אין וכן הקרח, תחתיו  שישבור  שם לרקוד יתכן שלא הכפור , הפשרת
להיות  צריך כן  כמו שחורה , מרה  ולא בזריזות לעבור הממוצע בדרך רק ולבכות ,

לעבעדיג"בעוה "ז דאס "לוסטיג בזה "ל וסיים ברעדה. גילו רק  ח"ו  קלות  בדרך ולא 
יודישקייט . גאנצען אופן כלל  א בהגהות )איז מ"ח  דף  אחרי  פ ' ישראל, (דברי 

קצר דרך  הוא בשמחה   הקדוש  הבעש"ט עבודת

תלמידי הק'ספרי דרך הבעש"ט הוא השמחה עבודת אשר  מבואר, זיע "א 
וגילה מאד , וקצרה הקדושארוכה  לטרוח הבעש "ט  צריך שאדם  שמה

בעבודת  עצמו וירגיל  יתמיד אם  וזמנים , שנים וכמה כמה ובתעניות  שונים בסיגופים 
שיעורהשמחה , בלי קצר בזמן זאת להשיג כבידה יכול אומנות שיש למשל  והוא .

תחבולה  לו  שיש נפלא אומן ויש שנים , וכמה כמה גמרו  עד  ללמדו  צריך  אשר  וקשה
פארטיל)לזה קצר,(שקורין בזמן  האומנות  מיניללמוד ובכל אומנות  מיני  בכל שיש  (כידוע

קצר ) בזמן ללמוד תחבולה מאד ,חכמות, גבוה  לעליה לעלות  שרוצה  למי  משל והוא  ,
מעלות  מיני  שיש וידוע  העליה , לפתח שיגיע עד  מעלות  הרבה  לעבוד  צריך  ואשר

טרעפ ) שווינדל כן(שקולין מועטות , ובמעלות  קצר בדרך גבוה  בעליה  לעלות שאפשר 
ממש  למקום הוא קצר  בזמן  לעלות הנפלאה התחבולה שהוא בשמחה , ה' עבודת 

וחיות  והמלאכים  הגלגלים מעלה של חיילות וכל  העולמות כל כי  בזה  והטעם גבוה ,
שיעור , בלי גדולה  ובשמחה  ברינה הגדול לשמו משבחים כולם וגםהקודש,

בתיקונים כמובא  שמחה נקראת הקדושה  ע "א )השכינה ס "ז כי(דף תצאו בשמחה  כי
שכינה כמספר עולה א ).בשמחה  עמ ' קסג דף  הקודש , (טהרת

השמחה בעניין הק ' הבעש "ט חידוש

,אמר זצ"ל מלכוביץ נח  ולהשריש הבעש "טר' להכניס לעולם ירד  ז "ל
אלו מדות  של היפוכם אמתית. ושמחה אמתית  שפלות  ישראל בני  בלבבות

והוללות . עצבות  שחורה , מרה  קסט )הם: עמ ' אבות (תורת 

השפלות עם יחד האמיתית השמחה 

חדשו אשר היא, זי"ע תלמידיו ותלמידי  תלמידיו הבעש "ט , מנפלאות
מאד , והשפלות הענוה  את אחריהם, הנוהים בלב  כאחת שתיהם את  והכניסו 
הוא  ה ' באלוקי. נפשי  תגיל  בה' אמיתית  שמחה  והיא והשמחה , ההתחזקות  עם  יחד
בבליעל  אשר  כהחסרונות  לא חסרונותיך ועבדו , רחימו  בנו ישראל ואתה  אלוקים 
הוא , מלך בן שתמיד מלך  בבן אשר  כהחסרונות רק  באשפה, המתגולל משוקץ 
ואת  ערכו רום את יערוך ומי לו, ידמה  מי אביו, בעבודת  יתאמץ רק וכאשר 

ובמלכו. באביו והתדבקותו  האברכים )התקרבותו (הכשרת

  

דאורייתא מצוה  שמחה 

( התניא והרגש (בעל עצבות, נ"ע: הבעש"ט מורנו מזקני קבלתי  אמר : זצ"ל)
שמוצאים  ע"י  = שמחה  דאורייתא. עבירות חסידים אצל הם  עצמו , מעלת 
דאורייתא . מצוות  חסידים  אצל  הם  במתינות, וזריזות  שמשמח, הטוב  את דבר  בכל

חב"ד) השיחות (ספר

העצבות בגנות

 שמח מעכב החומר צריכיןוקליפות לכך המצוה, בעשיית  הנשמה ת 
בשמחת  לשמוח והגוף, להחומר גם ושביתה נייחא איזה לעשות  לפעמים
לעשותן צריך אלו בחינות ושני וכו', ברוחני  לשמוח  הנשמה  תוכל  ועי "ז  הגשמי ,
השבת", את ישראל בני "ושמרו פסוק ביאור  זלה"ה ממורי שמעתי כמו בשבת,

בהר ) יוסף , יעקב  .(תולדות

הקליפות כל שורש היא עצבות 

, תינח הצורה תימא וכי  והצורה, החומר הוא  רבים לשון אלהיכם ה' את 
בשמחה , כשאינו  עבודה  זה  ואין ה' בעבודת שמחה  לו שאין החומר  אבל

ששמעתי הקדוש]ממוריכמו  הרמב "ן[בעש"ט בשם איזהזלה "ה  אחד ששאלו 
המורא בצירוף  ושמחה  תענוג  בו שיש כל  והשיבו ה', שייך עבודת איך כן  אם  וכו'.

משקה  ומיני מאכל מיני כל הכלל  ומימיך  לחמך  את וברך ומשני  בחומר , עבודה 
מחלה הרמב "ןכמ"ש והסירותי  ואז בשמחה. עמך העני  יהיה זה ידי ועל הנ"ל ,

שהיא מחלהמקרבך  שנקרא  הקליפות כל שורש שהיא ועצבות , דאגה  ואתיהסרת  .
זה  והצורה , החומר  שניהם  מן  השמחה שנמשך  רבים, לשון ה' את  ועבדתם שפיר 

והבן: ברוחני וזה משפטים )בגשמי יוסף , יעקב  .(תולדות

עצמה המצוה מעל  יותר השמחה על שכר יש

,גופה ממצוה יותר הוא המצוה בעשיית  שמח  שאדם עלששמחה שכר ויש
עצמה מצוה  של משכר  יותר נ"ו).השמחה דף פנחס, פרשת משה תורת  סופר, (חת"ם 

עוז ביתר השמחה עבודת לנו גילה  ה ' הבעש "ט

 רבינו ז "לשנתגלה השמחה הבעש "ט  עבודת לגלות  התחיל הוא בעולם
השילוני אחיה המובהק דרבו מפומא  שקיבל  כפי עוז, וביתר  שאת  ביתר

הקדוש בספר  כמובא תדיר, אליו  מתגלה שהיה יוסףהנביא  יעקב (פרשתתולדות

וז"ל ,בלק ) השילוני, רבינושקיבלאחיה  כך ממשה  ואחר  מצרים, מיוצאי והיה ע"ה,



   

ברעדה הגילו הוא היהדות כל כלל 

אמר מקאזמיר בשעת זצוק"ל הווייכסיל  נהר  על העובר  כמו הוא הזה העולם  ,
לעמוד  אין וכן הקרח, תחתיו  שישבור  שם לרקוד יתכן שלא הכפור , הפשרת
להיות  צריך כן  כמו שחורה , מרה  ולא בזריזות לעבור הממוצע בדרך רק ולבכות ,

לעבעדיג"בעוה "ז דאס "לוסטיג בזה "ל וסיים ברעדה. גילו רק  ח"ו  קלות  בדרך ולא 
יודישקייט . גאנצען אופן כלל  א בהגהות )איז מ"ח  דף  אחרי  פ ' ישראל, (דברי 

קצר דרך  הוא בשמחה   הקדוש  הבעש"ט עבודת

תלמידי הק'ספרי דרך הבעש"ט הוא השמחה עבודת אשר  מבואר, זיע "א 
וגילה מאד , וקצרה הקדושארוכה  לטרוח הבעש "ט  צריך שאדם  שמה

בעבודת  עצמו וירגיל  יתמיד אם  וזמנים , שנים וכמה כמה ובתעניות  שונים בסיגופים 
שיעורהשמחה , בלי קצר בזמן זאת להשיג כבידה יכול אומנות שיש למשל  והוא .

תחבולה  לו  שיש נפלא אומן ויש שנים , וכמה כמה גמרו  עד  ללמדו  צריך  אשר  וקשה
פארטיל)לזה קצר,(שקורין בזמן  האומנות  מיניללמוד ובכל אומנות  מיני  בכל שיש  (כידוע

קצר ) בזמן ללמוד תחבולה מאד ,חכמות, גבוה  לעליה לעלות  שרוצה  למי  משל והוא  ,
מעלות  מיני  שיש וידוע  העליה , לפתח שיגיע עד  מעלות  הרבה  לעבוד  צריך  ואשר

טרעפ ) שווינדל כן(שקולין מועטות , ובמעלות  קצר בדרך גבוה  בעליה  לעלות שאפשר 
ממש  למקום הוא קצר  בזמן  לעלות הנפלאה התחבולה שהוא בשמחה , ה' עבודת 

וחיות  והמלאכים  הגלגלים מעלה של חיילות וכל  העולמות כל כי  בזה  והטעם גבוה ,
שיעור , בלי גדולה  ובשמחה  ברינה הגדול לשמו משבחים כולם וגםהקודש,

בתיקונים כמובא  שמחה נקראת הקדושה  ע "א )השכינה ס "ז כי(דף תצאו בשמחה  כי
שכינה כמספר עולה א ).בשמחה  עמ ' קסג דף  הקודש , (טהרת

השמחה בעניין הק ' הבעש "ט חידוש

,אמר זצ"ל מלכוביץ נח  ולהשריש הבעש "טר' להכניס לעולם ירד  ז "ל
אלו מדות  של היפוכם אמתית. ושמחה אמתית  שפלות  ישראל בני  בלבבות

והוללות . עצבות  שחורה , מרה  קסט )הם: עמ ' אבות (תורת 

השפלות עם יחד האמיתית השמחה 

חדשו אשר היא, זי"ע תלמידיו ותלמידי  תלמידיו הבעש "ט , מנפלאות
מאד , והשפלות הענוה  את אחריהם, הנוהים בלב  כאחת שתיהם את  והכניסו 
הוא  ה ' באלוקי. נפשי  תגיל  בה' אמיתית  שמחה  והיא והשמחה , ההתחזקות  עם  יחד
בבליעל  אשר  כהחסרונות  לא חסרונותיך ועבדו , רחימו  בנו ישראל ואתה  אלוקים 
הוא , מלך בן שתמיד מלך  בבן אשר  כהחסרונות רק  באשפה, המתגולל משוקץ 
ואת  ערכו רום את יערוך ומי לו, ידמה  מי אביו, בעבודת  יתאמץ רק וכאשר 

ובמלכו. באביו והתדבקותו  האברכים )התקרבותו (הכשרת

  

דאורייתא מצוה  שמחה 

( התניא והרגש (בעל עצבות, נ"ע: הבעש"ט מורנו מזקני קבלתי  אמר : זצ"ל)
שמוצאים  ע"י  = שמחה  דאורייתא. עבירות חסידים אצל הם  עצמו , מעלת 
דאורייתא . מצוות  חסידים  אצל  הם  במתינות, וזריזות  שמשמח, הטוב  את דבר  בכל

חב"ד) השיחות (ספר

העצבות בגנות

 שמח מעכב החומר צריכיןוקליפות לכך המצוה, בעשיית  הנשמה ת 
בשמחת  לשמוח והגוף, להחומר גם ושביתה נייחא איזה לעשות  לפעמים
לעשותן צריך אלו בחינות ושני וכו', ברוחני  לשמוח  הנשמה  תוכל  ועי "ז  הגשמי ,
השבת", את ישראל בני "ושמרו פסוק ביאור  זלה"ה ממורי שמעתי כמו בשבת,

בהר ) יוסף , יעקב  .(תולדות

הקליפות כל שורש היא עצבות 

, תינח הצורה תימא וכי  והצורה, החומר הוא  רבים לשון אלהיכם ה' את 
בשמחה , כשאינו  עבודה  זה  ואין ה' בעבודת שמחה  לו שאין החומר  אבל

ששמעתי הקדוש]ממוריכמו  הרמב "ן[בעש"ט בשם איזהזלה "ה  אחד ששאלו 
המורא בצירוף  ושמחה  תענוג  בו שיש כל  והשיבו ה', שייך עבודת איך כן  אם  וכו'.

משקה  ומיני מאכל מיני כל הכלל  ומימיך  לחמך  את וברך ומשני  בחומר , עבודה 
מחלה הרמב "ןכמ"ש והסירותי  ואז בשמחה. עמך העני  יהיה זה ידי ועל הנ"ל ,

שהיא מחלהמקרבך  שנקרא  הקליפות כל שורש שהיא ועצבות , דאגה  ואתיהסרת  .
זה  והצורה , החומר  שניהם  מן  השמחה שנמשך  רבים, לשון ה' את  ועבדתם שפיר 

והבן: ברוחני וזה משפטים )בגשמי יוסף , יעקב  .(תולדות

עצמה המצוה מעל  יותר השמחה על שכר יש

,גופה ממצוה יותר הוא המצוה בעשיית  שמח  שאדם עלששמחה שכר ויש
עצמה מצוה  של משכר  יותר נ"ו).השמחה דף פנחס, פרשת משה תורת  סופר, (חת"ם 

עוז ביתר השמחה עבודת לנו גילה  ה ' הבעש "ט

 רבינו ז "לשנתגלה השמחה הבעש "ט  עבודת לגלות  התחיל הוא בעולם
השילוני אחיה המובהק דרבו מפומא  שקיבל  כפי עוז, וביתר  שאת  ביתר

הקדוש בספר  כמובא תדיר, אליו  מתגלה שהיה יוסףהנביא  יעקב (פרשתתולדות

וז"ל ,בלק ) השילוני, רבינושקיבלאחיה  כך ממשה  ואחר  מצרים, מיוצאי והיה ע"ה,



   

דינו המלךמבית  דוד  של של  רבו והיה  הנביאע"ה , זלה "ה ,אליהו  מורי  של ורבו ,
ב ')עכ "ל . עמ ' קסב  דף הקודש, .(טהרת

דמעות משערי  גבוה  יותר שמחה  שערי 

חז "ל מאמר  על זצללה"ה הקדוש היהודי לב:)בשם השערים (ברכות כל 
לא  ח "ו, ננעלו  דמעות  שערי היה  אם אמר  דמעות , משערי חוץ ננעלים 
וקשה  עצבות המה הדמעות  כי  ננעלין. אין  זה  משום  הדמעות ח "ו לכנוס יכולים היה
פרשלאסינא  דיא  לעכערין  מען  קען  השמחה  עם  אבל הננעל. שער  דרך לכנוס

נעולים(טויערין. שערים  לנקוב אפשר  שמחה קד)והבן.)עם  אות היהודי (תפארת 

וחייך יצחק  רבי  !בכה 

 ע "א )ברכות רעדה(לא תהא  שם גילה  מקרא במקום של פשוטו  - שם ובתוס'
בירושלמי  מפורש והכי תגילו, רעדה  יום  וכשיבוא  ביראה ה ' את  (ברכותעבדו

ה"א ) חסיד פ "ה  'דער  זיע"א מקאזמיר  יחזקאל רבי הרה "ק אא"ז  שאמר וזהו  עיי"ש ,
הק ' וכזוהר  עכ"ל. רגע ' זעלבער דער  אין לאכט  הער און ע "ב )וויינאט קכג (משפטים 

בזוה "ק  וכן והבן. תגילו , רעדה  וביום רעדה, תהא  שם גילה  במקום  לכך וחייך , בכי 
ע"ב) קמ "ח  וחייךויצא  יצחק רבי ב']בכה חלק  השמחה זוהר במדור [עיין  עיי"ש .

אחריכם? אל ולא ידיכם, חת ה רלת   ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹא

 ויצא קמט .)פרשת  רבּ י(דף בּ כה :ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וחייך)יצחק, ל"ג אמר(ד"א  וחדי, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אזיל  ולא ידייכוּ , ּת חוֹ ת אלּ ין ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרגּ לאן
,לא וֹ רח ּת זיל  אּת  ליּה  אמר וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ תרייכ וּ .
בּ רי. דהאי  לה לּ וּ לא  למתא  ניעוּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְואנן
למה לי  אית הׁש ּת א יצחק , רבּ י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

ע "א )לארחי. קמט  וס דּ ר(דף  ליּה , אזיל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י אמר ׁש מע וֹ ן. דּ רבּ י קּמ י ּה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִמלּ ין
וכ לּ א  קאמר וּ , ׁש ּפ יר ו דּ אי ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מלּ ין אמר , א ּת מר . ה וּ א   בּ רי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ קוּ דׁש א 
נינהוּ . חל ׁש א צדוֹ ק דּ רבּ י בּ נוֹ י מ בּ ני ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין,
דּ ארבּ עין בּ גין חלׁש א , אּק רי טעמא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי 
יתחרב  דּ לא  יר וּ ׁש לם , על אתענּ י  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין
וּ מ לּ ה  מלּ ה כּ ל על ּפ ריׁש  והוה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְבּ יוֹ מ וֹ י,

רז ארחא דא וֹ רייתא, בּ הוּ  ויהיב  ע לּ אין, ין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ הוּ . לאתנהגא עלמא , ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

אמר , ו מח . [וחיי] יצחק, רי ְְִִַַַָָָָָכה 
אל ולא  ,ידיכ חת ה רלת  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹא
,לדר ל א ה , ל אמר ?ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָאחריכ
זה. ני ל להלא לעיר ננס ְְִִִִֵֶֶַָָָָואנ
ללכת  לי י עכו  יצחק, רי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָאמר
ברי ה את וסר ל הל ְְְְִִִֵֶַַַָָלדרי.
,מע רי  אמר . מע רי ְְְִִִִִֵַַַָלפני
ד נאמר והל ,אמר יפה  ְְֱֶֶַַַַַָָָֹו אי
ה לה בריה אמר, ה א .  רְִֵַַַָָָָ
.ה  הח צדק רי ל  בניו  ְִִֵֵֶַַַָָָָמני
מ ? ח נקרא  ע ה ְִִַַַַָָָמה 
לייר על  התעה נה  עיארְְְִִִֶַַַַָָָָָ
על מפר והיה ימיו , תחרב ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹא 
סדת  הרה ל  ודבר  בר ְֶַָָָָָָל 
ל הע לבני  ר ה ת ונ ניְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָעלי

.ה ְְִֵֶַָלהתנהג
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל



   

דינו המלךמבית  דוד  של של  רבו והיה  הנביאע"ה , זלה "ה ,אליהו  מורי  של ורבו ,
ב ')עכ "ל . עמ ' קסב  דף הקודש, .(טהרת

דמעות משערי  גבוה  יותר שמחה  שערי 

חז "ל מאמר  על זצללה"ה הקדוש היהודי לב:)בשם השערים (ברכות כל 
לא  ח "ו, ננעלו  דמעות  שערי היה  אם אמר  דמעות , משערי חוץ ננעלים 
וקשה  עצבות המה הדמעות  כי  ננעלין. אין  זה  משום  הדמעות ח "ו לכנוס יכולים היה
פרשלאסינא  דיא  לעכערין  מען  קען  השמחה  עם  אבל הננעל. שער  דרך לכנוס

נעולים(טויערין. שערים  לנקוב אפשר  שמחה קד)והבן.)עם  אות היהודי (תפארת 

וחייך יצחק  רבי  !בכה 

 ע "א )ברכות רעדה(לא תהא  שם גילה  מקרא במקום של פשוטו  - שם ובתוס'
בירושלמי  מפורש והכי תגילו, רעדה  יום  וכשיבוא  ביראה ה ' את  (ברכותעבדו

ה"א ) חסיד פ "ה  'דער  זיע"א מקאזמיר  יחזקאל רבי הרה "ק אא"ז  שאמר וזהו  עיי"ש ,
הק ' וכזוהר  עכ"ל. רגע ' זעלבער דער  אין לאכט  הער און ע "ב )וויינאט קכג (משפטים 

בזוה "ק  וכן והבן. תגילו , רעדה  וביום רעדה, תהא  שם גילה  במקום  לכך וחייך , בכי 
ע"ב) קמ "ח  וחייךויצא  יצחק רבי ב']בכה חלק  השמחה זוהר במדור [עיין  עיי"ש .

אחריכם? אל ולא ידיכם, חת ה רלת   ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹא

 ויצא קמט .)פרשת  רבּ י(דף בּ כה :ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וחייך)יצחק, ל"ג אמר(ד"א  וחדי, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אזיל  ולא ידייכוּ , ּת חוֹ ת אלּ ין ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרגּ לאן
,לא וֹ רח ּת זיל  אּת  ליּה  אמר וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ תרייכ וּ .
בּ רי. דהאי  לה לּ וּ לא  למתא  ניעוּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְואנן
למה לי  אית הׁש ּת א יצחק , רבּ י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

ע "א )לארחי. קמט  וס דּ ר(דף  ליּה , אזיל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י אמר ׁש מע וֹ ן. דּ רבּ י קּמ י ּה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִמלּ ין
וכ לּ א  קאמר וּ , ׁש ּפ יר ו דּ אי ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מלּ ין אמר , א ּת מר . ה וּ א   בּ רי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ קוּ דׁש א 
נינהוּ . חל ׁש א צדוֹ ק דּ רבּ י בּ נוֹ י מ בּ ני ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין,
דּ ארבּ עין בּ גין חלׁש א , אּק רי טעמא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי 
יתחרב  דּ לא  יר וּ ׁש לם , על אתענּ י  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין
וּ מ לּ ה  מלּ ה כּ ל על ּפ ריׁש  והוה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְבּ יוֹ מ וֹ י,

רז ארחא דא וֹ רייתא, בּ הוּ  ויהיב  ע לּ אין, ין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ הוּ . לאתנהגא עלמא , ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

אמר , ו מח . [וחיי] יצחק, רי ְְִִַַַָָָָָכה 
אל ולא  ,ידיכ חת ה רלת  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹא
,לדר ל א ה , ל אמר ?ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָאחריכ
זה. ני ל להלא לעיר ננס ְְִִִִֵֶֶַָָָָואנ
ללכת  לי י עכו  יצחק, רי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָאמר
ברי ה את וסר ל הל ְְְְִִִֵֶַַַָָלדרי.
,מע רי  אמר . מע רי ְְְִִִִִֵַַַָלפני
ד נאמר והל ,אמר יפה  ְְֱֶֶַַַַַָָָֹו אי
ה לה בריה אמר, ה א .  רְִֵַַַָָָָ
.ה  הח צדק רי ל  בניו  ְִִֵֵֶַַַָָָָמני
מ ? ח נקרא  ע ה ְִִַַַַָָָמה 
לייר על  התעה נה  עיארְְְִִִֶַַַַָָָָָ
על מפר והיה ימיו , תחרב ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹא 
סדת  הרה ל  ודבר  בר ְֶַָָָָָָל 
ל הע לבני  ר ה ת ונ ניְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָעלי

.ה ְְִֵֶַָלהתנהג
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל



  

 
      

לפני העלם ל ה רנת ל  את הקריב א ה ה , לר ן נ את קריב מי  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל 
הא ר  ד ַָָה

ואמר כ)איד אדמה (שמות מזבּ ח  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
תי ע את  עליו וזבח ּת  לי  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה 
דּ קריב  מאן  כּ ל ּת אנא וגו'. ׁש למי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואת
כּ ל  אקריב כּ א לּ וּ  דא , לקרבּ נא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ריּה 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א לקּמ יּה  דּ עלמא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ נין 
ׁש לימתא  מדבּ חא בּ ני  וּ כאי לּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א,
מדבּ חא  לסדּ רא  בּ עי  כ בּ גיני ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַקּמ יּה .
עליּה  למגזר  ארעא מלייא חד ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ מאנא 
קּמ י ואתח יב  ק דּ יׁש א , קיימא ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהאי 
עליּה  אד בּ ח כּ א לּ וּ  הוּ א  בּ רי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

ותוֹ רי. עאנא  וקרבּ נין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִעל וּ ון 

 דּ מאן ח וּ לקי ּה  זכּ אה כ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
בּ רעוא  בּ חדוותא קר בּ נא  האי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אקריב
למחדי וּ בעי ה וּ א ,  בּ רי ק וּ ד ׁש א ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַקּמ י

כּ ל ח וּ לקא  ההוא )בּ האי  ל"ג  יוֹ מא (ד"א ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה )דּ כתיב , ב(תהלים  חוֹ סי כל  וי שׂ מחוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ב ויעלצ וּ  עלימוֹ  ותס ירנּ נוּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
:ׁש מ ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹאהבי

עליהם לה יח ואבינים ענים ה ראים ת להי ת יה ר  מצוה, סעדת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלה הר
נאים ְִִִָָדברים

הישר קב  י ')הקדוש מצוה ,(פרק סע וּ דת כּ ׁש יּ עשׂ ה  לה זּ הר האדם  צרי א . :ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
להי וֹ ת  יה דּ ר מצוה, בּ ר  וּ סע וּ דת  נוּ אין אוֹ  אר וּ סין , סע וּ דת א וֹ  מילה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ גוֹ ן
שׂ מחה  העוֹ שׂ ה כּ י נאים, בּ דברים  עליהם וּ לה ׁש גּ יח ואבי וֹ נים  ענ יּ ים  ה ּק רוּ אים   ְֹבּ ת ו◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הר ׁש עה  מלּ ילית  הּק טר וּ ג  מתע וֹ רר  אזי עניּ ים  לּס עוּ דה  הזמין וא לבּת וֹ  א וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלבנ וֹ 

ה ּס עוּ דה . בּ על על  הּק ׁש וֹ ת  וּ מ דּ וֹ ת י ּס וּ רין איזה ׁש מביאים  עד אחרא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מ ּס טרא

סנגר נעה  קטגר  דתלסע ענ ים זמין ידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעל 

 רבּ ה בּ מדר ׁש  כּ דאיתא  אבינוּ , אברהם  בּ סעוּ דת ׁש ּמ צינוּ  ד)כּ מוֹ  פנ"ה, "ויהי(ב "ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה דּ ברים" א )אחר  כב , את (בּ ראׁש ית הגּ מל  בּ יוֹ ם  אברהם  על הטן ׁש ּק טרג אחר ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר, אחר כ)תח אדמה(שמות מזח  ְְֲִֵַַַַָָָָ
ואת  עלתי את עליו  וזבח י ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹע ה
את  קריב מי ל ,נינ .'וג למיְְְִִִֶֶֶַָָָ
ל את הקריב  א הה , רל  נְְְְִִִֶֶַַָָָ
ר דה לפני ל הע ל ְְִֵֶַַָָָָָָה רנ ת
מ לפניו. ל מז ח נה  כא ְְְִִִֵֵַָָָָָה א ,
מלא אחד  לי ע מז ח  לסר  צרי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הה , דה הרית את עליו  למל ְִֶֶַַַָָָָָָעפר 
זבח  א הא ר  ד ה לפני  ְְְְִִֵֶַַָָָָונח ב

בקר. צא וקרנ ת, ע לת ְְָָָָָָֹעליו

מי  ל  חלק א רי  , מ ...ְְִִֵֶֶַָ
 ברצ מחה  ה ה  ר ה את  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָקריב
למח וצרי ה א . ר דה ְְְִִִֵַַָָָֹלפני

תב [ההוא ],  ה ל ה ה (שחלק ֵֶֶֶַַַָָ
ותסה)  נ יר ל לע ב ח סי  כל  מחְְְְְְִֵֵֵַָָָָוי

.מ אהבי ב ויעלצ ְְְְְֲֵֵֶַָֹעלימ



  

 
      

לפני העלם ל ה רנת ל  את הקריב א ה ה , לר ן נ את קריב מי  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל 
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תי ע את  עליו וזבח ּת  לי  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה 
דּ קריב  מאן  כּ ל ּת אנא וגו'. ׁש למי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואת
כּ ל  אקריב כּ א לּ וּ  דא , לקרבּ נא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ריּה 
בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א לקּמ יּה  דּ עלמא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ נין 
ׁש לימתא  מדבּ חא בּ ני  וּ כאי לּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א,
מדבּ חא  לסדּ רא  בּ עי  כ בּ גיני ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַקּמ יּה .
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 דּ מאן ח וּ לקי ּה  זכּ אה כ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
בּ רעוא  בּ חדוותא קר בּ נא  האי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אקריב
למחדי וּ בעי ה וּ א ,  בּ רי ק וּ ד ׁש א ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַקּמ י

כּ ל ח וּ לקא  ההוא )בּ האי  ל"ג  יוֹ מא (ד"א ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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:ׁש מ ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹאהבי
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סנגר נעה  קטגר  דתלסע ענ ים זמין ידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעל 

 רבּ ה בּ מדר ׁש  כּ דאיתא  אבינוּ , אברהם  בּ סעוּ דת ׁש ּמ צינוּ  ד)כּ מוֹ  פנ"ה, "ויהי(ב "ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה דּ ברים" א )אחר  כב , את (בּ ראׁש ית הגּ מל  בּ יוֹ ם  אברהם  על הטן ׁש ּק טרג אחר ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר, אחר כ)תח אדמה(שמות מזח  ְְֲִֵַַַַָָָָ
ואת  עלתי את עליו  וזבח י ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹע ה
את  קריב מי ל ,נינ .'וג למיְְְִִִֶֶֶַָָָ
ל את הקריב  א הה , רל  נְְְְִִִֶֶַַָָָ
ר דה לפני ל הע ל ְְִֵֶַַָָָָָָה רנ ת
מ לפניו. ל מז ח נה  כא ְְְִִִֵֵַָָָָָה א ,
מלא אחד  לי ע מז ח  לסר  צרי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הה , דה הרית את עליו  למל ְִֶֶַַַָָָָָָעפר 
זבח  א הא ר  ד ה לפני  ְְְְִִֵֶַַָָָָונח ב

בקר. צא וקרנ ת, ע לת ְְָָָָָָֹעליו

מי  ל  חלק א רי  , מ ...ְְִִֵֶֶַָ
 ברצ מחה  ה ה  ר ה את  ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָקריב
למח וצרי ה א . ר דה ְְְִִִֵַַָָָֹלפני

תב [ההוא ],  ה ל ה ה (שחלק ֵֶֶֶַַַָָ
ותסה)  נ יר ל לע ב ח סי  כל  מחְְְְְְִֵֵֵַָָָָוי

.מ אהבי ב ויעלצ ְְְְְֲֵֵֶַָֹעלימ



        

וכ וּ ', עני , ׁש וּ ם ׁש ם  היה ו א ה דּ וֹ ר  גּ דוֹ לי כּ ל  עם גּ ד וֹ ל  מׁש ּת ה אברהם  ׁש עשׂ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק ,
בּ ר ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר  לאברהםעד הוּ א  ּב )ו כב , את (ׁש ם   יחיד את בּ נ את  נא "קח ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וקטרג ענ יּ ים, ׁש ם הי וּ  וא  בּ ניו  עם  סעוּ דה ׁש עשׂ ה  א יּ וֹ ב אצל  מצינוּ  וכן  וגוֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק "
נח  ו א וּ בהמ ּת יו  עׁש רוֹ  הימנּ וּ  ונטל א יּ וֹ ב, ׁש ל  וּ בנ וֹ תיו  בּ ניו  את  ׁש המית  עד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהטן

י ּס וּ רין. עליו ׁש הביא עד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֵמרגז וֹ 

עליה ה א ר ד ה רחם עד  העם עד  לה א רצתה  א אחת אה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמעה

,הּק טגוֹ ר יקטרג ׁש א כּ די  לסעוּ דה  ענ יּ ים להזמין ל זּ הר  סעוּ דה הבּ על  צרי כּ ן ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ מדר ׁש  ׁש ּמ צינ וּ  כּ מוֹ  סנגוֹ ר, נע שׂ ה קטגוֹ ר לסע וּ דה עניּ ים  ׁש ּמ ב ּק ׁש  כּ יון ע וֹ ד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְו א

האזינוּ  ּפ ר ׁש ת  :(ס"ח )ּת נח וּ מא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

 יפת אחת בּ ת  לוֹ  והיה  וּ בחכמה, בּ לּמ וּ ד וּ מפלג  בּ עׁש ר  גּ ד וֹ ל  היה  אחד, ע ׁש יר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אדם
ח ׁש וּ בים , אדם בּ ני לׁש ׁש ה ּפ עמים  ׁש ׁש  אוֹ תּה  והיא   והל וחמוּ דה , צנוּ עה  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת וֹ אר
א  האלמנה אמרה  מת . בּ על ּה  מ וֹ צאים הי וּ  ל ּמ חרת  נ וּ איה  ׁש ל ראׁש וֹ נה לילה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 
עלי, הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ירחם אׁש ר עד ועגוּ נה אלמנה  א ׁש ב עלי , אדם  בּ ני עוֹ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָימ וּ ת וּ 

ר בּ ים . ימים  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוי ׁש בה

בכל נים, ערה  ל והי אחרת, דינה י תר עני אח עיר  תלא ל והיה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָד .
רנסת היה  מה  אתן , מכרין  מה ער עצים מביאים ה ד ל בנ ה א היה  וים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָי ם

.ית ְֵֵַאני

בּ לי בּ לּ ילה וי ׁש ב וּ  לחם , לקנ וֹ ת מעוֹ ת להם  היוּ  ו א העצים, את מכרוּ  א  אחת ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עיני וזלגוּ  האב ונתעלּ ף  עצים , להביא  ליּ ער ׁש נית ּפ עם הלכ וּ  וּ למחרתוֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶלחם .
ונטל  בּ לבּ וֹ , ה בּ ן והרהר ל ּמ רוֹ ם , עיניו ותלה אביו, ׁש ל הענ יּ וּ ת  גּ דל על  דּ מעוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ ן 

דּ וֹ דוֹ . למדינת  והל מאביו  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְרׁש וּ ת 

 ֹוא ּמ ו אביו  על לוֹ  ו ׁש אל האלמנה, וּ בּת וֹ  וא ׁש ּת וֹ  דּ וֹ דוֹ  עליו שׂ מח  דּ וֹ דוֹ  לבית  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א 
ה בּ חוּ ר אמר  ימים ׁש בעה וּ לאחר  ימים, ׁש בעת עּמ וֹ  ויׁש ב ׁש לּ וֹ , והבּ נים אחיו  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל 

ׁש א  בּ ני,לדוֹ דוֹ : ׁש אל, דּ וֹ דוֹ , לוֹ  והׁש יב ריקם . ּת ׁש יבני  אל , מעּמ ׁש וֹ אל אני אחת  לה  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר עשׂ ה. וכן לי. ׁש ּת בע עד דּ בר ׁש וּ ם אׁש אל  א  אני הבּ חוּ ר , לוֹ  אמר  ׁש ּת רצה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 

לא ה  האלמנה   בּ ּת את  לי ׁש ּת ּת ן  , מּמ אׁש אל אני  ה אלה  זאת ה בּ חוּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַלוֹ 

 מדּ תּה וכ  ּכ הר בּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  כּ י בּ ני אל לוֹ , אמר  בּ כה, האיׁש  (רצהכּ ׁש מע ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ ּה ) הּס דר הוּ א וכ הראׁש וֹ נה  לילה החתן ׁש יּ מ וּ ת כן,לוֹ מר, ּפ י  על אף  ה בּ ח וּ ר, לוֹ  אמר . ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
וּ ממוֹ ן וזהב  כּ סף  ל א ּת ן ואני ּת אנה  אל ק וֹ פץ  א ּת ה  ממוֹ ן  עסקי על  אם  דּ וֹ דוֹ , לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
על  נׁש בּ ע ּת  כּ בר הבּ חוּ ר , ל וֹ  אמר ּת סּת כּ ן. אל וּ בעצתי  וחכם נאה  בּ ח וּ ר אּת ה כּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה ,
את  ל ּה  וסּפ ר  לבּת וֹ  וּ בא לוֹ , נתרצּ ה  ה דּ בר  כן כּ י העׁש יר דּ וֹ ד וֹ  ׁש ראה וכיון  הזּ ה . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
ר בּ וֹ ן ואמרה, נפׁש ּה  בּ מר ולב כּ וֹ ת לצעק  התחילה  זאת  האלמנה  כּ ׁש מעה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים .

ה זּ ה . הבּ ח וּ ר ימוּ ת ואל בּ י   יד ּת הי ע וֹ למים , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

  

ולת" לאכל   ל ותן אצל  יבהוה במ ק ם  ראה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ"כף 

לזקני החתן ׁש ל דּ וֹ דוֹ  אביה וקרא  להאלמנה ה בּ ח וּ ר קדׁש ּה  קצר זמן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ה כּ ילה   ֹבּ ת ו החתן  וּ כׁש יּ ׁש ב  בּ ת וֹ כ וֹ , החתן  לי ׁש ב  כּ ילה  ועשׂ ה הנּ וּ אין  על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהעיר
להחתן, ליּה  ואמר  אליו  קרא  לּט וֹ ב , זכ וּ ר ה נּ ביא  אליּ הוּ  והיה אחד  זקן  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנזדּ ּמ ן 
עני  אלי יבא לּס עוּ דה כּ ׁש ּת ׁש ב ה יּ וֹ ם מעצתי. ּת ט ואל נכ וֹ נה עצה איעצ ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ ני ,
ותן אצל וה וֹ ׁש יבה וּ  מּמ וֹ ׁש ב ּת קוּ ם  כּ ׁש ּת ראה וּ  ותכף  העוֹ לם , בּ כל כּ מוֹ ה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
לּט וֹ ב  זכ וּ ר אליּ הוּ   הל  ּכ ואחר  .ועצמ כּ ח בּ כל לפניו  וׁש ּמ ׁש  ולׁש ּת וֹ ת לאכל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶלוֹ 

החתן.מעם  ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 אחד ,וּ בלּ יל עני בּ א הּק רוּ אים, בּ ראׁש  י וֹ ׁש ב החתן כּ ׁש היה הנּ וּ אין , ׁש ל רא ׁש וֹ נה  ה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לוֹ  וע שׂ ה ׁש לּ וֹ , בּ ּמ ק וֹ ם  א וֹ ת וֹ  והוֹ ׁש יב מ ּמ ק וֹ מ וֹ  עמד העני את  החתן  כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְותכף
אחריו העני  הל לחדר , ליל החתן  כּ ׁש רצה  ה ּמ ׁש ּת ה, לאחר  ה זּ קן . לוֹ  צוּ ה  אׁש ר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְכּ כל
ּת ן החתן , לוֹ  אמר  . נפׁש את  לּט ל הנּ ה וּ באתי מקוֹ ם ׁש ל  ׁש לוּ חוֹ  אני בּ ני, ל וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר
ׁש ׁש ים  זמן לי ּת ן  החתן, ל וֹ  אמר אעשׂ ה, א  לוֹ , אמר  ׁש נה, חצי אוֹ  אחת  ׁש נה  זמן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלי
אפילוּ  חסד ל לעש וֹ ת  אוּ כל  א כּ י  אעשׂ ה , א  ל וֹ , אמר  מ ׁש ּת ה , ימי ׁש בעת אוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי וֹ ם

.וּ ׁש עת קצ ה גּ יע כּ בר כּ י  אחד , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶיוֹ ם 

אמר חוֹ תני. ׁש הוּ א דּ וֹ די וּ מן מאׁש ּת י  ר ׁש וּ ת ׁש א ּק ח  ר ׁש וּ ת לי ּת ן החתן , לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
מהרה . וּ בוֹ א ול עּמ די, חסד גּ מילוּ ת ׁש עשׂ ית  בּ עבוּ ר  , ּפ ני אא  זה לדבר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ ,
ה וּ א ,  ּבּ ר ו לה ּק דוֹ ׁש  וּ מת ּפ לּ לת  וּ בוֹ כה יחידה  ׁש ם יוֹ ׁש בת ׁש ה כּ לּ ה  להחדר החתן   ָהל◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ידוֹ  החזיקה  החדר , ּפ תח  לוֹ  לפּת ח וּ באתה אליה ה בּ חוּ ר  וקרא להכּ לּ ה  החתן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א 
, מא ּת ר ׁש וּ ת לּק ח  החתן , לּה  אמר  אלי .  ּלב ד בּ א א ּת ה  לּמ ה אליו, ואמרה לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנק
ׁש בּ א  לי  וה גּ יד  אצלי היה הּמ ות  ה ּמ לא כּ י  הארץ , כּ ל בּ דר ליל וקצּ י עּת י בּ א  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ואד בּ ר  ּׁש ל להחדר אל ואני ּפ ה, ּת ׁש ב א לּ א  מעּמ די   ּת ל א  לוֹ , אמרה  נפׁש י. ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִלּט ל

אוֹ תוֹ . וּ מצאה  הלכה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעּמ וֹ .

, ֹלו אמרה  הן. לּה  אמר איׁש י , נ ׁש מת ל ּט ל ׁש בּ את ׁש ליח האּת ה ,לה ּמ לא לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה 
בּ ּת וֹ רה כּ תיב ה )הא כד, וא (דּ ברים  בּ צּ בא, יצא  א חד ׁש ה א ה  אי ׁש  י ּק ח "כּ י ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לקח". א ׁש ר א ׁש ּת וֹ  את ושׂ ּמ ח  אחת  ׁש נה  לביתוֹ  יהיה  נקי דּ בר , לכל עליו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַיעבוֹ ר 
יהיה  אזי  בּ עלי נׁש מת  את ּת ּק ח אם  ועכ ׁש יו אמת , ותוֹ רת וֹ  אמת ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהקד וֹ ׁש 
בּ ית  לפני  עּמ די בּ וֹ א לאו  ואם  מ וּ טב, דּ ברי את ּת ק בּ ל אם ּפ לס ּת ר, ו ׁש ל וֹ ם  חס ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ה וּ א .  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ׁש בּ מים  הגּ דוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִדּ ין 

מות מיל העני  עם עשים ִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהחסד 

 לזאת א וֹ תי, וכבּ ד חסד עּמ י  בּ על ׁש עשׂ ה  בּ ׁש ביל ל ּה , ואמר  ה ּמ לא ֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע
ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ברי את ואסּפ ר  ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני   ואל ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא א



        

וכ וּ ', עני , ׁש וּ ם ׁש ם  היה ו א ה דּ וֹ ר  גּ דוֹ לי כּ ל  עם גּ ד וֹ ל  מׁש ּת ה אברהם  ׁש עשׂ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק ,
בּ ר ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר  לאברהםעד הוּ א  ּב )ו כב , את (ׁש ם   יחיד את בּ נ את  נא "קח ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וקטרג ענ יּ ים, ׁש ם הי וּ  וא  בּ ניו  עם  סעוּ דה ׁש עשׂ ה  א יּ וֹ ב אצל  מצינוּ  וכן  וגוֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק "
נח  ו א וּ בהמ ּת יו  עׁש רוֹ  הימנּ וּ  ונטל א יּ וֹ ב, ׁש ל  וּ בנ וֹ תיו  בּ ניו  את  ׁש המית  עד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהטן

י ּס וּ רין. עליו ׁש הביא עד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֵמרגז וֹ 

עליה ה א ר ד ה רחם עד  העם עד  לה א רצתה  א אחת אה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹמעה

,הּק טגוֹ ר יקטרג ׁש א כּ די  לסעוּ דה  ענ יּ ים להזמין ל זּ הר  סעוּ דה הבּ על  צרי כּ ן ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ מדר ׁש  ׁש ּמ צינ וּ  כּ מוֹ  סנגוֹ ר, נע שׂ ה קטגוֹ ר לסע וּ דה עניּ ים  ׁש ּמ ב ּק ׁש  כּ יון ע וֹ ד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְו א

האזינוּ  ּפ ר ׁש ת  :(ס"ח )ּת נח וּ מא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

 יפת אחת בּ ת  לוֹ  והיה  וּ בחכמה, בּ לּמ וּ ד וּ מפלג  בּ עׁש ר  גּ ד וֹ ל  היה  אחד, ע ׁש יר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אדם
ח ׁש וּ בים , אדם בּ ני לׁש ׁש ה ּפ עמים  ׁש ׁש  אוֹ תּה  והיא   והל וחמוּ דה , צנוּ עה  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת וֹ אר
א  האלמנה אמרה  מת . בּ על ּה  מ וֹ צאים הי וּ  ל ּמ חרת  נ וּ איה  ׁש ל ראׁש וֹ נה לילה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 
עלי, הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ירחם אׁש ר עד ועגוּ נה אלמנה  א ׁש ב עלי , אדם  בּ ני עוֹ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָימ וּ ת וּ 

ר בּ ים . ימים  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוי ׁש בה

בכל נים, ערה  ל והי אחרת, דינה י תר עני אח עיר  תלא ל והיה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָד .
רנסת היה  מה  אתן , מכרין  מה ער עצים מביאים ה ד ל בנ ה א היה  וים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָי ם

.ית ְֵֵַאני

בּ לי בּ לּ ילה וי ׁש ב וּ  לחם , לקנ וֹ ת מעוֹ ת להם  היוּ  ו א העצים, את מכרוּ  א  אחת ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עיני וזלגוּ  האב ונתעלּ ף  עצים , להביא  ליּ ער ׁש נית ּפ עם הלכ וּ  וּ למחרתוֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶלחם .
ונטל  בּ לבּ וֹ , ה בּ ן והרהר ל ּמ רוֹ ם , עיניו ותלה אביו, ׁש ל הענ יּ וּ ת  גּ דל על  דּ מעוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ ן 

דּ וֹ דוֹ . למדינת  והל מאביו  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְרׁש וּ ת 

 ֹוא ּמ ו אביו  על לוֹ  ו ׁש אל האלמנה, וּ בּת וֹ  וא ׁש ּת וֹ  דּ וֹ דוֹ  עליו שׂ מח  דּ וֹ דוֹ  לבית  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א 
ה בּ חוּ ר אמר  ימים ׁש בעה וּ לאחר  ימים, ׁש בעת עּמ וֹ  ויׁש ב ׁש לּ וֹ , והבּ נים אחיו  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל 

ׁש א  בּ ני,לדוֹ דוֹ : ׁש אל, דּ וֹ דוֹ , לוֹ  והׁש יב ריקם . ּת ׁש יבני  אל , מעּמ ׁש וֹ אל אני אחת  לה  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר עשׂ ה. וכן לי. ׁש ּת בע עד דּ בר ׁש וּ ם אׁש אל  א  אני הבּ חוּ ר , לוֹ  אמר  ׁש ּת רצה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 

לא ה  האלמנה   בּ ּת את  לי ׁש ּת ּת ן  , מּמ אׁש אל אני  ה אלה  זאת ה בּ חוּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַלוֹ 

 מדּ תּה וכ  ּכ הר בּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  כּ י בּ ני אל לוֹ , אמר  בּ כה, האיׁש  (רצהכּ ׁש מע ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ ּה ) הּס דר הוּ א וכ הראׁש וֹ נה  לילה החתן ׁש יּ מ וּ ת כן,לוֹ מר, ּפ י  על אף  ה בּ ח וּ ר, לוֹ  אמר . ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
וּ ממוֹ ן וזהב  כּ סף  ל א ּת ן ואני ּת אנה  אל ק וֹ פץ  א ּת ה  ממוֹ ן  עסקי על  אם  דּ וֹ דוֹ , לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
על  נׁש בּ ע ּת  כּ בר הבּ חוּ ר , ל וֹ  אמר ּת סּת כּ ן. אל וּ בעצתי  וחכם נאה  בּ ח וּ ר אּת ה כּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה ,
את  ל ּה  וסּפ ר  לבּת וֹ  וּ בא לוֹ , נתרצּ ה  ה דּ בר  כן כּ י העׁש יר דּ וֹ ד וֹ  ׁש ראה וכיון  הזּ ה . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
ר בּ וֹ ן ואמרה, נפׁש ּה  בּ מר ולב כּ וֹ ת לצעק  התחילה  זאת  האלמנה  כּ ׁש מעה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים .

ה זּ ה . הבּ ח וּ ר ימוּ ת ואל בּ י   יד ּת הי ע וֹ למים , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

  

ולת" לאכל   ל ותן אצל  יבהוה במ ק ם  ראה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ"כף 

לזקני החתן ׁש ל דּ וֹ דוֹ  אביה וקרא  להאלמנה ה בּ ח וּ ר קדׁש ּה  קצר זמן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ה כּ ילה   ֹבּ ת ו החתן  וּ כׁש יּ ׁש ב  בּ ת וֹ כ וֹ , החתן  לי ׁש ב  כּ ילה  ועשׂ ה הנּ וּ אין  על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהעיר
להחתן, ליּה  ואמר  אליו  קרא  לּט וֹ ב , זכ וּ ר ה נּ ביא  אליּ הוּ  והיה אחד  זקן  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנזדּ ּמ ן 
עני  אלי יבא לּס עוּ דה כּ ׁש ּת ׁש ב ה יּ וֹ ם מעצתי. ּת ט ואל נכ וֹ נה עצה איעצ ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ ני ,
ותן אצל וה וֹ ׁש יבה וּ  מּמ וֹ ׁש ב ּת קוּ ם  כּ ׁש ּת ראה וּ  ותכף  העוֹ לם , בּ כל כּ מוֹ ה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
לּט וֹ ב  זכ וּ ר אליּ הוּ   הל  ּכ ואחר  .ועצמ כּ ח בּ כל לפניו  וׁש ּמ ׁש  ולׁש ּת וֹ ת לאכל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶלוֹ 

החתן.מעם  ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 אחד ,וּ בלּ יל עני בּ א הּק רוּ אים, בּ ראׁש  י וֹ ׁש ב החתן כּ ׁש היה הנּ וּ אין , ׁש ל רא ׁש וֹ נה  ה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לוֹ  וע שׂ ה ׁש לּ וֹ , בּ ּמ ק וֹ ם  א וֹ ת וֹ  והוֹ ׁש יב מ ּמ ק וֹ מ וֹ  עמד העני את  החתן  כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְותכף
אחריו העני  הל לחדר , ליל החתן  כּ ׁש רצה  ה ּמ ׁש ּת ה, לאחר  ה זּ קן . לוֹ  צוּ ה  אׁש ר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְכּ כל
ּת ן החתן , לוֹ  אמר  . נפׁש את  לּט ל הנּ ה וּ באתי מקוֹ ם ׁש ל  ׁש לוּ חוֹ  אני בּ ני, ל וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר
ׁש ׁש ים  זמן לי ּת ן  החתן, ל וֹ  אמר אעשׂ ה, א  לוֹ , אמר  ׁש נה, חצי אוֹ  אחת  ׁש נה  זמן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלי
אפילוּ  חסד ל לעש וֹ ת  אוּ כל  א כּ י  אעשׂ ה , א  ל וֹ , אמר  מ ׁש ּת ה , ימי ׁש בעת אוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי וֹ ם

.וּ ׁש עת קצ ה גּ יע כּ בר כּ י  אחד , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶיוֹ ם 

אמר חוֹ תני. ׁש הוּ א דּ וֹ די וּ מן מאׁש ּת י  ר ׁש וּ ת ׁש א ּק ח  ר ׁש וּ ת לי ּת ן החתן , לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
מהרה . וּ בוֹ א ול עּמ די, חסד גּ מילוּ ת ׁש עשׂ ית  בּ עבוּ ר  , ּפ ני אא  זה לדבר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ ,
ה וּ א ,  ּבּ ר ו לה ּק דוֹ ׁש  וּ מת ּפ לּ לת  וּ בוֹ כה יחידה  ׁש ם יוֹ ׁש בת ׁש ה כּ לּ ה  להחדר החתן   ָהל◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ידוֹ  החזיקה  החדר , ּפ תח  לוֹ  לפּת ח וּ באתה אליה ה בּ חוּ ר  וקרא להכּ לּ ה  החתן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א 
, מא ּת ר ׁש וּ ת לּק ח  החתן , לּה  אמר  אלי .  ּלב ד בּ א א ּת ה  לּמ ה אליו, ואמרה לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנק
ׁש בּ א  לי  וה גּ יד  אצלי היה הּמ ות  ה ּמ לא כּ י  הארץ , כּ ל בּ דר ליל וקצּ י עּת י בּ א  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ואד בּ ר  ּׁש ל להחדר אל ואני ּפ ה, ּת ׁש ב א לּ א  מעּמ די   ּת ל א  לוֹ , אמרה  נפׁש י. ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִלּט ל

אוֹ תוֹ . וּ מצאה  הלכה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעּמ וֹ .

, ֹלו אמרה  הן. לּה  אמר איׁש י , נ ׁש מת ל ּט ל ׁש בּ את ׁש ליח האּת ה ,לה ּמ לא לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה 
בּ ּת וֹ רה כּ תיב ה )הא כד, וא (דּ ברים  בּ צּ בא, יצא  א חד ׁש ה א ה  אי ׁש  י ּק ח "כּ י ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לקח". א ׁש ר א ׁש ּת וֹ  את ושׂ ּמ ח  אחת  ׁש נה  לביתוֹ  יהיה  נקי דּ בר , לכל עליו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַיעבוֹ ר 
יהיה  אזי  בּ עלי נׁש מת  את ּת ּק ח אם  ועכ ׁש יו אמת , ותוֹ רת וֹ  אמת ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהקד וֹ ׁש 
בּ ית  לפני  עּמ די בּ וֹ א לאו  ואם  מ וּ טב, דּ ברי את ּת ק בּ ל אם ּפ לס ּת ר, ו ׁש ל וֹ ם  חס ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ה וּ א .  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ׁש בּ מים  הגּ דוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִדּ ין 

מות מיל העני  עם עשים ִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהחסד 

 לזאת א וֹ תי, וכבּ ד חסד עּמ י  בּ על ׁש עשׂ ה  בּ ׁש ביל ל ּה , ואמר  ה ּמ לא ֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע
ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ברי את ואסּפ ר  ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני   ואל ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא א



        

בּ שׂ מחה  בּ א  עין  וּ כהרף הוּ א,  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  לׁש אוֹ ל  ה ּמ לא  והל ה וּ א ,  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עבוּ ר ח יּ יו  את להחתן ויּת ר הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ואמר  להחדר  אחרת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם
הלכוּ  וא ּמ ּה  הכּ לּ ה  אבי הזּ ה  ה לּ ילה  וכל  העני. עם  ׁש עשׂ ה  חסד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ מילוּ ת
נכנסוּ  וּ בבּ קר  יחד, שׂ מחים  אוֹ תן ו ׁש מעוּ  והכּ לּ ה החתן  ׁש ם ׁש היוּ  החדר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְסביבוֹ ת 
ׁש בח  כּ לּ ם ונתנוּ  ה ּק הל לכל הדּ בר  וה וֹ דיע וּ  יחד , ו שׂ מחוּ  רא וּ  להחדר  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם 
החתן ׁש עשׂ ה  החסד  גּ רם זה  וכל  לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד הוּ א,  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוה וֹ דיה 

העני. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִעם

הנים קר ן גמת הית לבעל  זאת נח ב  , לחנ על הענים אכלים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻא ר
מתרים בעלים ְְְְִִִִַָא כלים

, ֹבּ יתו  ֹבּ ת ו הבּ אים לעניּ ים זוֹ עפוֹ ת ּפ נים  הראוֹ ת  לבל ּת י להזּ הר האדם   צרי כּ ן  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַעל
מב יּ ׁש  ה בּ ית ׁש בּ על כּ יון  כּ י מצוה , לסעוּ דת ׁש בּ אים בּ עניּ ים  לגער  ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
איזה  ל וֹ  יהיה אם  האדם  יצטער  א לכן גּ דוֹ לה , רעה מתה וּ ה   ּכ בּ ׁש ביל ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים 
בּ בלי מהר"מ ה גּ ד וֹ ל  הרב ׁש כּ וֹ תב כּ מוֹ  עו וֹ ן . כּ ּפ רת בּ זה יׁש  כּ י  הוֹ צאה, יוֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְזה וּ בים 

ה ּמ צווֹ ת  טעמי  בּ ּס פר מ )ז"ל  ע שׂ ה  ׁש אוֹ כלים (מצות בּ ּמ ה  ה ּס עוּ דה  לבעלי גּ ד וֹ ל  "ּת וֹ עלת , ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וי ּת ן מתכּ ּפ רים , וּ בעלים  אוֹ כלים  ׁש הכּ הנים  קרבּ ן דּ גמת מ ּמ ׁש  ׁש הוּ א ענ יּ ים , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַהּק ר וּ אים

עליו  נאמר  ואז עין , ט )בּ ט וּ ב  כב, יבר".(מ ׁש לי הוּ א עין  "ט וֹ ב  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

ע"ג  פרק  הישר פרק 

:ואוֹ מר ׁש לּ וֹ  לּפ מליא  ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  קוֹ רא  בּ נ וֹ  את למ וּ ל  האב  ׁש ּמ כניס ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הזּ ה  בּ עוֹ לם  החביבים בּ ני עוֹ שׂ ים  מה !""רא וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

 א בּ אג ר בּ י  צג.)ּפ תח  דף לך לך פרשת דּ מילהודר ׁש (זוהר בּ עניני  נפלאוֹ ת ס וֹ דוֹ ת ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קד ׁש א  קרי ׁש ע ּת א  בּ ההיא ערלתוֹ , למוּ ל בּ נ וֹ  את  האב ׁש ּמ כניס דּ בׁש עה ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,
עבדין חביבין  בּ ני מה  דּ ילי , ּפ מליא חמ וֹ  ואמר: דּ ילי ּה  לּפ מליא  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואז דּ ּמ ן טאסין בּ ד ' עלמא  וטאס הנּ ביא אליּ הוּ  מזדּ ּמ ן  רגעא  בּ ההיא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא ,
ואסהיד  סליק וה וּ א  לאל יּ ה וּ , כּ רס יּ א  לתּק נא  נ ׁש  בּ ר  דּ בעי ּת נינן, דּ א ועל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ן .

וכ וּ '. אבינ וּ  אברהם  ׁש ל בּ ריתוֹ  מק יּ מין הן דּ ישׂ ראל ה וּ א  בּ רי קדׁש א  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַקּמ י 

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

ואמר: מילה  לברית בּ קׁש ר נפלאים  סוֹ דוֹ ת ודרׁש  אבּ א רבּ י למ וּ ל ּפ תח  בּ נוֹ  את  האב ׁש ּמ כניס  "בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
החביבים בּ ני  ע וֹ שׂ ים  מה "ראוּ  ואוֹ מר : ׁש לּ וֹ  לּפ מליא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  - ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָערלת וֹ 

הזּ ה  ׁש הרי!",בּ עוֹ לם  לׁש ם , הוּ א מגּ יע  בּ מהירוּ ת הבּ רית. למקוֹ ם  הנּ ביא אליּ הוּ  מזדּ ּמ ן רגע בּ אוֹ ת וֹ  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
כּ ּס א להכין האדם   צרי הבּ רית עריכת  ׁש בּ עת למדנוּ  לכן העוֹ לם , כּ ל את  הוּ א ע וֹ בר טיסוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע
ׁש יּ שׂ ראל  וּ מעיד, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  הנּ ביא אליּ הוּ  מתיצּ ב  הבּ רית  לאחר הנּ ביא. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאליּ הוּ 

אבינוּ ." אברהם  ׁש ל  בּ ריתוֹ  את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים 

  

גּ ברא :ד האי לה וּ  אמר למיזל , וּ בעוּ  יעקב  ור בּ י אבּ א רבּ י קמ וּ  נה וֹ רא. הוי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאדּ הכי 
הוּ א  מאי אמר: אׁש ּת לימוּ . לילה  בּ חצ וֹ ת  דּ עסקית וּ  דּ תחמוּ ןבּ מאי  לה וֹ : אמר ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

קימא דּ מאריּה  אנּפ וֹ י  הנּ ביא )למחר  אליּ הוּ  ׁש ה וּ א בּ רית , בּ עוּ תא (בּ על בּ עאת דּ ביתאי  דּ הא , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מ נּ יכוּ  מילה )דּ א  הבּ רית  דּ ילי ּה ,(על ה לּ וּ לא  למחר  יהיה  לי , דּ אתי לּ דת  דּ ברא  קימא וּ גזר  , ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

אוֹ ריכוּ  דּ ׁש כינה . אנּפ וֹ י  וּ למחמי  איהוּ , דּ מצוה בּ ע וּ תא אבּ א : ר בּ י המ ּת ינוּ )אמר (ּפ רוּ ׁש : ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הׁש ּת דּ לוּ  הּס עוּ דה ואחר  רחימין , אנּ וּ ן כּ ל גּ ברא האי כּ נ ׁש  לילה בּ האי י וֹ מא . ההוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל 
דּ נאים . מאן  הוי  ולא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ריתא,

המח לים מן  מירה  הלד  צרי מילה  הרית פני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָילה

בּ זּ הרה ׁש ם ׁש מירה והוּ בא ה יּ לד צרי הּמ ילה ׁש לּ פני ה לּ ילה  בּ אוֹ תוֹ  כּ י דּ הענין, ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּק וֹ רין הּמ נהג  כּ ן ועל וּ לה וּ לד, להיּ וֹ לדת  יזּ יק וּ  ׁש א המחבּ לין, א וֹ תן  מן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְמע לּ ה 

נאכט "וין אׁש כּ נז נאכט ")(בּ לׁש וֹ ן "ואכט  ּפ וֹ לין וּ בלׁש וֹ ן מקיּ ם " אז  ה לּ ילה , כּ ל ול וֹ מדין  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌
טז)ה כּ ת וּ ב ח ּת וֹ רה(אס ּת ר זוֹ  - אוֹ רה " היתה  "ליּ ה וּ דים  ב ): ע ּמ וּ ד טז "ושׂ שׂ וֹ ן"(מגילה , ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לעיל , ה נּ זכּ ר הּק דוֹ ׁש  ׁש האי ׁש  בּ אריכ וּ ת , הביא  וה זּ הר ּת פלּ ין. זוֹ  - "ויקר " מילה, ז וֹ  -ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ה לּ ילה . כּ ל גּ וֹ רסין  ׁש הי וּ  ּת וֹ רה , ל וֹ מדי א וֹ הביו  כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִכּ נּ ס 

 ׁש בּ עוֹ לם נזק מכּ ל וּ מ צּ לת  מ גּ נת ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וּ מצּ לת ו מגּ נת  היא ה ּת וֹ רה  כּ י ה לּ ילה , בּ אוֹ תוֹ  כּ ן גּ ם לנ וּ  לעשׂ וֹ ת  רא וּ י הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן 
לימא  מנּ יכוּ , בּ מטוּ  ה בּ רית : בּ על  אמר   ּכ ואחר  בּ ע וֹ לם, נזק  וּ מכּ ל  חבּ וּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ ל
היה , וכ וּ נתוֹ  דּ מילה , בּ עניני ת וֹ רה דּ ברי מח דּ ׁש ין  והיוּ  ואחד, אחד  כּ ל  חד ּת א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמלּ א

היּ וֹ לדת . ולׁש מירת  ה וּ לד ל ׁש מירת גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת  הוּ א תוֹ רה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש דּ ברי 

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

ואמר: הבּ רית בּ על אליהם  ּפ נה בּ דרכּ ם .  להמ ׁש י רצ וּ  יעקב ורבּ י אבּ א ורבּ י החר עלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינּת ים 
לק יּ ם  הזדּ מנוּ ת לכם  י ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת עסקּת ם  בּ ּה  הּת וֹ רה ּת רמזנה"את "למה ׁש אל וּ ה וּ : "! ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌

 מ לּ וֹ תי"? ִ◌ֶ◌
מכּ ם  מב ּק ׁש ת ואׁש ּת י ה נּ ביא , אליּ ה וּ  את - הבּ רית מלא את לראוֹ ת לזכּ וֹ ת ּת וּ כלוּ  "מחר להם : ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָענה
מצוה בּ ּק ׁש ת  ׁש היא זוּ , "לבּק ׁש תכם  אבּ א: ר בּ י אמר  מחר".  ׁש ּת ער הּמ ילה לבּ רית אּת נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהאר
את הבּ ית בּ על  הזמין בּ לּ ילה היּ וֹ ם . א וֹ תוֹ  כּ ל הצּ דּ יקים  המ ּת ינוּ  לסרב ". נוּ כל א הכינה ּפ ני ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ רא יּ ת

הלּ ילה. כּ ל בּ ּת וֹ רה עסקה החב וּ רה וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאוֹ הביו

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
מ וּ ם  ׁש הוּ א בּ זּ הר, ׁש ם  מבאר - בּ ּת וֹ רה ולעסק הבּ רית ׁש לּ פני  בּ לּ ילה  נע וֹ ר  להיוֹ ת זה ענין ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַטעם 
וּ מק יּ מים  הלּ ילה כּ ל ׁש לּ וֹ מדים  הּמ נהג, לכן הּמ זּ יקים , מן יתירה ׁש מירה זה בּ לילה  צרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּת ינוֹ ק 
והזּ הר ּת פ לּ ין. זה - "ויקר " מילה, זוֹ  - "ושׂ שׂ וֹ ן" ּת וֹ רה, זוּ  - אוֹ רה " היתה "ליּ הוּ דים  הּפ ס וּ ק: את ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ זה

הלּ ילה. כּ ל למדוּ  והם  אוֹ הביו כּ ל את כּ נּ ס  קדוֹ ׁש  זקן ׁש אוֹ תוֹ  בּ אריכוּ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵהביא

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
האוֹ רחים  מן אחד מ כּ ל בּ ּק ׁש  הבּ ית בּ על ׁש בּ ע וֹ לם . נזק  מ כּ ל מ צּ לת הּת וֹ רה כּ י  לנהג, לנוּ  ראוּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
ּת וֹ עלת הוּ א תוֹ רה ׁש דּ ברי היתה, וכוּ נתוֹ  מילה. בּ עניני  ת וֹ רה דּ ברי  וח דּ ׁש וּ  בּ ּת וֹ רה, חדּ וּ ׁש  דּ בר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ מר

היּ וֹ לדת. ולׁש מירת ה וּ לד לׁש מירת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָגּ דוֹ לה



        

בּ שׂ מחה  בּ א  עין  וּ כהרף הוּ א,  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  לׁש אוֹ ל  ה ּמ לא  והל ה וּ א ,  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עבוּ ר ח יּ יו  את להחתן ויּת ר הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ואמר  להחדר  אחרת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם
הלכוּ  וא ּמ ּה  הכּ לּ ה  אבי הזּ ה  ה לּ ילה  וכל  העני. עם  ׁש עשׂ ה  חסד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ מילוּ ת
נכנסוּ  וּ בבּ קר  יחד, שׂ מחים  אוֹ תן ו ׁש מעוּ  והכּ לּ ה החתן  ׁש ם ׁש היוּ  החדר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְסביבוֹ ת 
ׁש בח  כּ לּ ם ונתנוּ  ה ּק הל לכל הדּ בר  וה וֹ דיע וּ  יחד , ו שׂ מחוּ  רא וּ  להחדר  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם 
החתן ׁש עשׂ ה  החסד  גּ רם זה  וכל  לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד הוּ א,  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוה וֹ דיה 

העני. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִעם

הנים קר ן גמת הית לבעל  זאת נח ב  , לחנ על הענים אכלים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻא ר
מתרים בעלים ְְְְִִִִַָא כלים

, ֹבּ יתו  ֹבּ ת ו הבּ אים לעניּ ים זוֹ עפוֹ ת ּפ נים  הראוֹ ת  לבל ּת י להזּ הר האדם   צרי כּ ן  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַעל
מב יּ ׁש  ה בּ ית ׁש בּ על כּ יון  כּ י מצוה , לסעוּ דת ׁש בּ אים בּ עניּ ים  לגער  ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
איזה  ל וֹ  יהיה אם  האדם  יצטער  א לכן גּ דוֹ לה , רעה מתה וּ ה   ּכ בּ ׁש ביל ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים 
בּ בלי מהר"מ ה גּ ד וֹ ל  הרב ׁש כּ וֹ תב כּ מוֹ  עו וֹ ן . כּ ּפ רת בּ זה יׁש  כּ י  הוֹ צאה, יוֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְזה וּ בים 

ה ּמ צווֹ ת  טעמי  בּ ּס פר מ )ז"ל  ע שׂ ה  ׁש אוֹ כלים (מצות בּ ּמ ה  ה ּס עוּ דה  לבעלי גּ ד וֹ ל  "ּת וֹ עלת , ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וי ּת ן מתכּ ּפ רים , וּ בעלים  אוֹ כלים  ׁש הכּ הנים  קרבּ ן דּ גמת מ ּמ ׁש  ׁש הוּ א ענ יּ ים , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַהּק ר וּ אים

עליו  נאמר  ואז עין , ט )בּ ט וּ ב  כב, יבר".(מ ׁש לי הוּ א עין  "ט וֹ ב  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

ע"ג  פרק  הישר פרק 

:ואוֹ מר ׁש לּ וֹ  לּפ מליא  ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  קוֹ רא  בּ נ וֹ  את למ וּ ל  האב  ׁש ּמ כניס ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הזּ ה  בּ עוֹ לם  החביבים בּ ני עוֹ שׂ ים  מה !""רא וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

 א בּ אג ר בּ י  צג.)ּפ תח  דף לך לך פרשת דּ מילהודר ׁש (זוהר בּ עניני  נפלאוֹ ת ס וֹ דוֹ ת ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קד ׁש א  קרי ׁש ע ּת א  בּ ההיא ערלתוֹ , למוּ ל בּ נ וֹ  את  האב ׁש ּמ כניס דּ בׁש עה ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,
עבדין חביבין  בּ ני מה  דּ ילי , ּפ מליא חמ וֹ  ואמר: דּ ילי ּה  לּפ מליא  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואז דּ ּמ ן טאסין בּ ד ' עלמא  וטאס הנּ ביא אליּ הוּ  מזדּ ּמ ן  רגעא  בּ ההיא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא ,
ואסהיד  סליק וה וּ א  לאל יּ ה וּ , כּ רס יּ א  לתּק נא  נ ׁש  בּ ר  דּ בעי ּת נינן, דּ א ועל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ן .

וכ וּ '. אבינ וּ  אברהם  ׁש ל בּ ריתוֹ  מק יּ מין הן דּ ישׂ ראל ה וּ א  בּ רי קדׁש א  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַקּמ י 

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

ואמר: מילה  לברית בּ קׁש ר נפלאים  סוֹ דוֹ ת ודרׁש  אבּ א רבּ י למ וּ ל ּפ תח  בּ נוֹ  את  האב ׁש ּמ כניס  "בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
החביבים בּ ני  ע וֹ שׂ ים  מה "ראוּ  ואוֹ מר : ׁש לּ וֹ  לּפ מליא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  - ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָערלת וֹ 

הזּ ה  ׁש הרי!",בּ עוֹ לם  לׁש ם , הוּ א מגּ יע  בּ מהירוּ ת הבּ רית. למקוֹ ם  הנּ ביא אליּ הוּ  מזדּ ּמ ן רגע בּ אוֹ ת וֹ  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
כּ ּס א להכין האדם   צרי הבּ רית עריכת  ׁש בּ עת למדנוּ  לכן העוֹ לם , כּ ל את  הוּ א ע וֹ בר טיסוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע
ׁש יּ שׂ ראל  וּ מעיד, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  הנּ ביא אליּ הוּ  מתיצּ ב  הבּ רית  לאחר הנּ ביא. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאליּ הוּ 

אבינוּ ." אברהם  ׁש ל  בּ ריתוֹ  את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים 

  

גּ ברא :ד האי לה וּ  אמר למיזל , וּ בעוּ  יעקב  ור בּ י אבּ א רבּ י קמ וּ  נה וֹ רא. הוי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאדּ הכי 
הוּ א  מאי אמר: אׁש ּת לימוּ . לילה  בּ חצ וֹ ת  דּ עסקית וּ  דּ תחמוּ ןבּ מאי  לה וֹ : אמר ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

קימא דּ מאריּה  אנּפ וֹ י  הנּ ביא )למחר  אליּ הוּ  ׁש ה וּ א בּ רית , בּ עוּ תא (בּ על בּ עאת דּ ביתאי  דּ הא , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מ נּ יכוּ  מילה )דּ א  הבּ רית  דּ ילי ּה ,(על ה לּ וּ לא  למחר  יהיה  לי , דּ אתי לּ דת  דּ ברא  קימא וּ גזר  , ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

אוֹ ריכוּ  דּ ׁש כינה . אנּפ וֹ י  וּ למחמי  איהוּ , דּ מצוה בּ ע וּ תא אבּ א : ר בּ י המ ּת ינוּ )אמר (ּפ רוּ ׁש : ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הׁש ּת דּ לוּ  הּס עוּ דה ואחר  רחימין , אנּ וּ ן כּ ל גּ ברא האי כּ נ ׁש  לילה בּ האי י וֹ מא . ההוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל 
דּ נאים . מאן  הוי  ולא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ריתא,

המח לים מן  מירה  הלד  צרי מילה  הרית פני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָילה

בּ זּ הרה ׁש ם ׁש מירה והוּ בא ה יּ לד צרי הּמ ילה ׁש לּ פני ה לּ ילה  בּ אוֹ תוֹ  כּ י דּ הענין, ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּק וֹ רין הּמ נהג  כּ ן ועל וּ לה וּ לד, להיּ וֹ לדת  יזּ יק וּ  ׁש א המחבּ לין, א וֹ תן  מן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְמע לּ ה 

נאכט "וין אׁש כּ נז נאכט ")(בּ לׁש וֹ ן "ואכט  ּפ וֹ לין וּ בלׁש וֹ ן מקיּ ם " אז  ה לּ ילה , כּ ל ול וֹ מדין  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌
טז)ה כּ ת וּ ב ח ּת וֹ רה(אס ּת ר זוֹ  - אוֹ רה " היתה  "ליּ ה וּ דים  ב ): ע ּמ וּ ד טז "ושׂ שׂ וֹ ן"(מגילה , ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לעיל , ה נּ זכּ ר הּק דוֹ ׁש  ׁש האי ׁש  בּ אריכ וּ ת , הביא  וה זּ הר ּת פלּ ין. זוֹ  - "ויקר " מילה, ז וֹ  -ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ה לּ ילה . כּ ל גּ וֹ רסין  ׁש הי וּ  ּת וֹ רה , ל וֹ מדי א וֹ הביו  כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִכּ נּ ס 

 ׁש בּ עוֹ לם נזק מכּ ל וּ מ צּ לת  מ גּ נת ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וּ מצּ לת ו מגּ נת  היא ה ּת וֹ רה  כּ י ה לּ ילה , בּ אוֹ תוֹ  כּ ן גּ ם לנ וּ  לעשׂ וֹ ת  רא וּ י הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן 
לימא  מנּ יכוּ , בּ מטוּ  ה בּ רית : בּ על  אמר   ּכ ואחר  בּ ע וֹ לם, נזק  וּ מכּ ל  חבּ וּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ ל
היה , וכ וּ נתוֹ  דּ מילה , בּ עניני ת וֹ רה דּ ברי מח דּ ׁש ין  והיוּ  ואחד, אחד  כּ ל  חד ּת א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמלּ א

היּ וֹ לדת . ולׁש מירת  ה וּ לד ל ׁש מירת גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת  הוּ א תוֹ רה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש דּ ברי 

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

ואמר: הבּ רית בּ על אליהם  ּפ נה בּ דרכּ ם .  להמ ׁש י רצ וּ  יעקב ורבּ י אבּ א ורבּ י החר עלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינּת ים 
לק יּ ם  הזדּ מנוּ ת לכם  י ׁש  הלּ ילה בּ חצ וֹ ת עסקּת ם  בּ ּה  הּת וֹ רה ּת רמזנה"את "למה ׁש אל וּ ה וּ : "! ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌

 מ לּ וֹ תי"? ִ◌ֶ◌
מכּ ם  מב ּק ׁש ת ואׁש ּת י ה נּ ביא , אליּ ה וּ  את - הבּ רית מלא את לראוֹ ת לזכּ וֹ ת ּת וּ כלוּ  "מחר להם : ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָענה
מצוה בּ ּק ׁש ת  ׁש היא זוּ , "לבּק ׁש תכם  אבּ א: ר בּ י אמר  מחר".  ׁש ּת ער הּמ ילה לבּ רית אּת נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהאר
את הבּ ית בּ על  הזמין בּ לּ ילה היּ וֹ ם . א וֹ תוֹ  כּ ל הצּ דּ יקים  המ ּת ינוּ  לסרב ". נוּ כל א הכינה ּפ ני ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ רא יּ ת

הלּ ילה. כּ ל בּ ּת וֹ רה עסקה החב וּ רה וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאוֹ הביו

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
מ וּ ם  ׁש הוּ א בּ זּ הר, ׁש ם  מבאר - בּ ּת וֹ רה ולעסק הבּ רית ׁש לּ פני  בּ לּ ילה  נע וֹ ר  להיוֹ ת זה ענין ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַטעם 
וּ מק יּ מים  הלּ ילה כּ ל ׁש לּ וֹ מדים  הּמ נהג, לכן הּמ זּ יקים , מן יתירה ׁש מירה זה בּ לילה  צרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּת ינוֹ ק 
והזּ הר ּת פ לּ ין. זה - "ויקר " מילה, זוֹ  - "ושׂ שׂ וֹ ן" ּת וֹ רה, זוּ  - אוֹ רה " היתה "ליּ הוּ דים  הּפ ס וּ ק: את ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ זה

הלּ ילה. כּ ל למדוּ  והם  אוֹ הביו כּ ל את כּ נּ ס  קדוֹ ׁש  זקן ׁש אוֹ תוֹ  בּ אריכוּ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵהביא

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
האוֹ רחים  מן אחד מ כּ ל בּ ּק ׁש  הבּ ית בּ על ׁש בּ ע וֹ לם . נזק  מ כּ ל מ צּ לת הּת וֹ רה כּ י  לנהג, לנוּ  ראוּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
ּת וֹ עלת הוּ א תוֹ רה ׁש דּ ברי היתה, וכוּ נתוֹ  מילה. בּ עניני  ת וֹ רה דּ ברי  וח דּ ׁש וּ  בּ ּת וֹ רה, חדּ וּ ׁש  דּ בר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ מר

היּ וֹ לדת. ולׁש מירת ה וּ לד לׁש מירת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָגּ דוֹ לה



        

רם וזה  ה ביא האל מתה   ה רית קדם ילה  מדים הרה  ידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
ליראל ויע ת ְְִִֵָט בת

 הזּ הרז הביא ׁש לועוֹ ד בּ לּ ילה ׁש ע וֹ סקין ה ּת וֹ רה  ידי ׁש על נאכט ), אל יּ ה וּ (וין , ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ט וֹ בוֹ ת  הר בּ ה  גּ וֹ רם  זה  ידי  ועל העלי וֹ ן , רצוֹ ן  ׁש ל גּ דוֹ לוֹ ת בּ הארוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה 
דּ א ּת וּ ן מאחר  סבא  וּ להאי ה בּ ית לה בּ על  אבּ א  רבּ י אמר  ּכ ואחר לישׂ ראל , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִויׁש וּ עוֹ ת

הכא  יתבין א ּת ם  מה  מ ּפ ני  טוּ בא, יתעּק רוּ ח כּ ימין  צּפ רין  אי ה בּ ית: ה בּ על אמר  ? ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר  דּ אּת  כּ מה טאסין , לאן ידעין  לא  ח )מאתריה וּ , כז קנּ ּה (מ ׁש לי  מן  נ וֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר : ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ו מּמ קוֹ מוֹ ", נ וֹ דד  אי ׁש  אצלנוּ כּ ן מוּ כן מק וֹ ם  ׁש ה וּ א  מכּ אן דּ ירתנ וּ  עוֹ קרין  אנוּ  אם  כן  ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א  זה  מקוֹ ם כּ י ּת וֹ רה , ללמד ׁש לּ נוּ  היּ וּ ב יהיה  מקוֹ ם  לאיזה  נדע  א  ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִללמד 
בּ כל  נוֹ הגין : אנן והכי בּ אוֹ ריתא , לן זכי דּ א  ואתרא ּת וֹ רה , ללמד אלינוּ  וּ מסגּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָמוּ כן
נהרי מ יּ א  ונהרי חקלא ריחי אתי , צפרא וכד  צפרא, עד  בּ א וֹ ריתא עסקינן  לילה  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ לג וּ ת
אתר, בּ האי לדוּ ר  אנ וּ  דּ מכרחים  מ מים, הוּ א  דּ ין  וּ גזר  בּ ל בּ נא , ואת יּ ׁש בת א וֹ ריתא  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלן

הכא, אסּת לּ קוּ  ּת ריסין בּ עלי  סרכין  היּ מים )וכּמ ה בּ א וֹ תן מתין דּ הי וּ  עסקוּ (ּפ רוּ ׁש : דּ לא  על  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והווֹ  לן, מס יּ ע  קא  דּ א  ואתרא  בּ ּת וֹ רה, וליליא  י וֹ מא  דּ ילן  אׁש ּת דּ ל וּ תא וכדּ ין ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ א וֹ ריתא,

יממא . דּ נהיר עד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָיתבין

ה רה חדות מרב להבה   א הי אא רי  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹני 

יממא ,ח נהיר  אי  ויחמי  דּ י ּפ קוּ ן דּ ר דּ קי, לאנּ וּ ן אמרוּ  יממא, לנהר  התחיל  דּ הוי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵכּ יון
ינּ וּ קא : חד אמר יממא, נהיר  דּ הוי וחמ וֹ  נפק וּ  חדּת א. מלּ א לימא  חד כּ ל  ּכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ּת ליתאי: ינּ וּ קא  אמר  בּ יתא,  וּ בה אחרא : ינּ וּ קא  אמר  מלּ מעלה, אא  י וֹ מא  האי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַזמין

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

הנּ ביא אליּ הוּ  מת גּ לּ ה הּמ ילה, ׁש לּ פני  בּ לּ ילה ׁש לּ וֹ מדים  ה ּת וֹ רה ידי ׁש על בּ זּ הר , ׁש ם  מ וּ בא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָע וֹ ד
ואת הבּ ית בּ על את אבּ א ר בּ י ׁש אל  ּכ אחר לישׂ ראל. וי ׁש וּ ע וֹ ת ט וֹ בוֹ ת הרבּ ה וג וֹ רם  גּ דוֹ לוֹ ת  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארוֹ ת 

זה בּ וֹ דד בּ מקוֹ ם  אּת ם  י וֹ ׁש בים  מ דּ וּ ע חכמים , כּ ה ׁש הנכם  "מאחר ׁש ע ּמ וֹ : בּ על הזּ קן לוֹ  הׁש יב  "? ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ואין  בּ ׁש לוה, ּת וֹ רה ללמד זכינוּ  זה  בּ מקוֹ ם  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ". נוֹ דד אי ׁש  כּ ן קנּה , מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית:
לילה חצ וֹ ת בּ כל ּת וֹ רה. ללּמ וּ ד מסגּ ל זה ׁש ּמ ק וֹ ם  וּ בפרט  ,לכ נזכּ ה אחר בּ מק וֹ ם  אם  י וֹ דעים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 

הבּ קר , עד בּ ּת וֹ רה וע וֹ סקים  אנוּ  וּ נהרוֹ תקמים  הדוֹ ת מריח וֹ ת אנוּ  מתבּ מים  הבּ קר , וּ כׁש ּמ איר ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה מים  מן גּ זרה  בּ לבּ נוּ . וי וֹ ׁש בת מתבּ הרת וזוֹ  ה ּת וֹ רה, להבנת דּ עּת נוּ  וּ מתרחבת ׁש בּ ּס ביבה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים 
בּ ּת וֹ רה עסק וּ  ׁש א על האחר וֹ ן בּ זּ מן נפטר וּ  וּ גדוֹ לים  ח ׁש וּ בים  וכּמ ה זה, בּ מק וֹ ם  דּ וקא ׁש נּ גוּ ר  לנוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִהיא
עד  החכמים  וי ׁש ב וּ  בּ זה. לנוּ  מסיּ עת  ה ּמ ק וֹ ם  וּ זכוּ ת בּ ּת וֹ רה, ולילה י וֹ מם  אנוּ  עוֹ סקים  לכן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ רא וּ י,

היּ וֹ ם . ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האיר

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
דּ ברי לוֹ מר  מהם  וּ בקׁש וּ  היּ וֹ ם , האיר כּ בר  אכן אם  לראוֹ ת , ׁש יּ צאוּ  ילדים , לכּמ ה ּפ נוּ  היּ וֹ ם , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ האיר 
לרדת עתידה "היּ וֹ ם  ואמר : הראׁש וֹ ן וּ בא  ה יּ וֹ ם , ׁש האיר  הילדים  ראוּ  מ ליח וּ תם . לכׁש יּ חזרוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִח דּ וּ ׁש 

ה מים  מן זהא ׁש  "וּ בבית  ואמר : ה ני  בּ א בּ אׁש !" להשׂ רף עתיד אחד "זקן  הלי ׁש י : הוֹ סיף  "! ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
י צּ ילנוּ זוּ  "הרחמן אבּ א: רבּ י אמר כּ בר!" ׁש ה גּ זרה "נראה, אמר: לדבּ ר. יכוֹ ל וא אבּ א, רבּ י  נדהם  "! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וזכוּ  בּ ּת וֹ רה  החברים  עסק וּ  היה:  ּכ ואכן לבּ ית". אׁש  ׁש ּת רד יהיה,  ּכ ׁש אמנם  בּ ארץ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנרׁש מה

  

ּת והא , לזבן, רחמנא א בּ א : ר בּ י אמר  בּ נ וּ רא , לא ּת וֹ קדא  מז ּמ ן  ה וּ א  הכא, חד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָסבא
את ּפ ס  בּ ארעא דּ ה וּ רמנא קוּ טרא  אמר : למ לּ לא, יכיל הר ׁש וּ תולא ותקף  קׁש ר (ּפ רוּ ׁש : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌

ההוּ א ) בּ בּ ית מה מים  אׁש  ׁש יּ רד יוֹ דעים  ׁש הי וּ  לוֹ מר, רוֹ צה בּ ארץ. נתּפ ס  הוי,מ לּ מעלה וכן , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
בּ א א  ואסּת חרוּ  דּ ׁש כינתא אּפ י חבריּ א  חמוֹ  יוֹ מא היתהדּ בההוּ א מהכינה האׁש  (ּפ רוּ ׁש : ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תם ) דּ אוֹ ריתא .מס בּ בת מחדותא בּ נ וּ רא  ּפ ניו  אתלהט א בּ א  ור בּ י , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

'וג "חצרי ין תקרב בחר "ארי ה סק: אמר ה ביא  ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאל

 וה ט בּ קטרא , ואתקטר  מבּ יתא כּ לּ ה וּ  נפק וּ  לא יוֹ מא הה וּ א  כּ ל חדאיןּת אנא : וי ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ק וֹ ל  ׁש וֹ מעין  והיוּ  דּ סיני , מ ּט וּ רא  א וֹ ריתא יוֹ מא הה וּ א  קבּ לוּ  כּ אלּ וּ  חד ּת ין , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ מלּ ין

ּפ סוּ ק אוֹ מר הנּ ביא אל יּ ה וּ  ׁש היה הכּ נסת, לבית הּת ינ וֹ ק מביאין  ׁש הי וּ  (ּת הלּ ים בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה ) קדוֹ "ׁש סח, " בּ ית בּ טוּ "ב  נשׂ בּ ע "ה  "חצרי י ׁש כּ "ן וּ תקר "ב ּת בח "ר "א ׁש ר "י :ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
וסוֹ דוֹ  מ"ב, ׁש ל ׁש ם סוֹ ד דּ הן א וֹ ת יּ וֹ ת, מ "ב  זה בּ פס וּ ק  ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ ל, סוֹ ד והוּ א ,"" ֵהיכל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
הזּ הר: כּ תב זה  כּ נגד ּת בוֹ ת, עשׂ רה זה בּ פסוּ ק וי ׁש  לצּ נ וּ עין , א לּ א  אוֹ תוֹ  מגלּ ין  ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאין 
ה בּ א . לע וֹ לם ה נּ ּמ וֹ ל  לה ּת ינ וֹ ק חּפ וֹ ת ע שׂ ר  מעּט רים הּמ ילה, בּ ׁש עת  זה ּפ סוּ ק  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אמירת

מחה נ ל לאדם ְְְְְִֵֶַָָָָא רי 

 י- לקר בּ נא בּ ריּה  דּ קריב מאן  כּ ל - ּת אנא  ואמר: י נּ וּ קא חד ּפ תח   ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
לסדּ רא  בּ עי  ּכ בּ גין הוּ א . בּ רי קד ׁש א  קּמ י  דּ עלמין  קרבּ נין כּ ל קריב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ואתח ב  ק דּ יׁש א, בּ רית קימא האי  עלי ּה  למגזר  ארעא , מליא חד בּ מאנא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמד בּ חא 
בּ גין וכ וּ '. ניח וֹ ח  ריח ה וּ א  וקר בּ ניּה  ע וֹ לה, עליּה  אד בּ ח  כּ א לּ וּ  ה וּ א  בּ רי קדׁש א  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַקּמ י 
וּ בעי הוּ א, בּ רי קדׁש א  ק ּמ י בּ חדוה  קר בּ נא  האי דּ קריב  מאן חוּ לקי ּה  זכּ אה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

האי כּ ל י וֹ מא .למחדי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הערות 
מחמת אׁש  מאוֹ תּה  נתלהט וּ  אבּ א רבּ י ׁש ל וּ פניו בּ אׁש , אוֹ תם  ׁש ּס וֹ בבה  הכינה, ּפ ני את ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלרא וֹ ת

הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
בּ חדּ וּ ׁש יה ושׂ מחוּ  בּ ּת וֹ רה  עסק וּ  הם  הבּ ית. מן קדוֹ ׁש ה חבוּ רה אוֹ תּה  יצאה א ה יּ וֹ ם  א וֹ תוֹ  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ :
אליּ ה וּ  ׁש ל קוֹ לוֹ  את  ׁש מעוּ  ה כּ נסת, לבית הּת ינוֹ ק את ׁש הביאוּ  בּ ׁש עה  מּס יני . עּת ה  ק בּ לוּ ה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
."היכל קדוֹ ׁש  בּ ית בּ ּט וּ ב  נשׂ בּ עה חצרי יׁש כּ ן וּ תקרב  ּת בחר  "אׁש רי ואמר: ׁש הכריז ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא,
וס וֹ דוֹ  מ"ב, ׁש ל ׁש ם  כּ נגד א וֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים  ארבּ עים  זה  בּ פסוּ ק  בּ וֹ , ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ ל, ס וֹ ד רמ וּ ז זה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פס וּ ק
הּת ינוֹ ק את המעּט רוֹ ת ח ּפ וֹ ת, ע שׂ ר כּ נגד ּת ב וֹ ת ע שׂ ר  זה, בּ פסוּ ק  בּ וֹ  יׁש  לצּ נוּ עים . אלּ א מגלּ ים  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאין

הבּ א. לע וֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ּמ וֹ ל

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
קר בּ נוֹ ת כּ ל את הקריב  כּ אלּ וּ  לקר בּ ן, בּ נוֹ  את  הּמ קריב  כּ ל "למדנוּ : ואמר: אחד ילד ּפ תח  ּכ ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר
כּ לי - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני מזבּ ח  לס דּ ר ה בּ רית בּ על צרי לכן ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם 
קרבּ ן  הקריב כּ אלּ וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני נח ׁש ב  זה ודבר הערלה , את עליו  לח ּת כּ די  - עפר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָמלא
ה', לפני  בּ שׂ מחה הּמ ילה בּ רית את  ׁש ּמ ק יּ ם  מי אׁש רי  ּכ בּ ׁש ל ניחוֹ ח . ריח הוּ א וקרבּ נוֹ  לפניו, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ לה

היּ וֹ ם ." אוֹ תוֹ  כּ ל לשׂ מח ה וּ א  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌



        

רם וזה  ה ביא האל מתה   ה רית קדם ילה  מדים הרה  ידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
ליראל ויע ת ְְִִֵָט בת

 הזּ הרז הביא ׁש לועוֹ ד בּ לּ ילה ׁש ע וֹ סקין ה ּת וֹ רה  ידי ׁש על נאכט ), אל יּ ה וּ (וין , ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ט וֹ בוֹ ת  הר בּ ה  גּ וֹ רם  זה  ידי  ועל העלי וֹ ן , רצוֹ ן  ׁש ל גּ דוֹ לוֹ ת בּ הארוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה 
דּ א ּת וּ ן מאחר  סבא  וּ להאי ה בּ ית לה בּ על  אבּ א  רבּ י אמר  ּכ ואחר לישׂ ראל , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִויׁש וּ עוֹ ת

הכא  יתבין א ּת ם  מה  מ ּפ ני  טוּ בא, יתעּק רוּ ח כּ ימין  צּפ רין  אי ה בּ ית: ה בּ על אמר  ? ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר  דּ אּת  כּ מה טאסין , לאן ידעין  לא  ח )מאתריה וּ , כז קנּ ּה (מ ׁש לי  מן  נ וֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר : ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ו מּמ קוֹ מוֹ ", נ וֹ דד  אי ׁש  אצלנוּ כּ ן מוּ כן מק וֹ ם  ׁש ה וּ א  מכּ אן דּ ירתנ וּ  עוֹ קרין  אנוּ  אם  כן  ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א  זה  מקוֹ ם כּ י ּת וֹ רה , ללמד ׁש לּ נוּ  היּ וּ ב יהיה  מקוֹ ם  לאיזה  נדע  א  ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִללמד 
בּ כל  נוֹ הגין : אנן והכי בּ אוֹ ריתא , לן זכי דּ א  ואתרא ּת וֹ רה , ללמד אלינוּ  וּ מסגּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָמוּ כן
נהרי מ יּ א  ונהרי חקלא ריחי אתי , צפרא וכד  צפרא, עד  בּ א וֹ ריתא עסקינן  לילה  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּפ לג וּ ת
אתר, בּ האי לדוּ ר  אנ וּ  דּ מכרחים  מ מים, הוּ א  דּ ין  וּ גזר  בּ ל בּ נא , ואת יּ ׁש בת א וֹ ריתא  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלן

הכא, אסּת לּ קוּ  ּת ריסין בּ עלי  סרכין  היּ מים )וכּמ ה בּ א וֹ תן מתין דּ הי וּ  עסקוּ (ּפ רוּ ׁש : דּ לא  על  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והווֹ  לן, מס יּ ע  קא  דּ א  ואתרא  בּ ּת וֹ רה, וליליא  י וֹ מא  דּ ילן  אׁש ּת דּ ל וּ תא וכדּ ין ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ א וֹ ריתא,

יממא . דּ נהיר עד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָיתבין

ה רה חדות מרב להבה   א הי אא רי  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹני 

יממא ,ח נהיר  אי  ויחמי  דּ י ּפ קוּ ן דּ ר דּ קי, לאנּ וּ ן אמרוּ  יממא, לנהר  התחיל  דּ הוי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵכּ יון
ינּ וּ קא : חד אמר יממא, נהיר  דּ הוי וחמ וֹ  נפק וּ  חדּת א. מלּ א לימא  חד כּ ל  ּכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ּת ליתאי: ינּ וּ קא  אמר  בּ יתא,  וּ בה אחרא : ינּ וּ קא  אמר  מלּ מעלה, אא  י וֹ מא  האי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַזמין

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

הנּ ביא אליּ הוּ  מת גּ לּ ה הּמ ילה, ׁש לּ פני  בּ לּ ילה ׁש לּ וֹ מדים  ה ּת וֹ רה ידי ׁש על בּ זּ הר , ׁש ם  מ וּ בא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָע וֹ ד
ואת הבּ ית בּ על את אבּ א ר בּ י ׁש אל  ּכ אחר לישׂ ראל. וי ׁש וּ ע וֹ ת ט וֹ בוֹ ת הרבּ ה וג וֹ רם  גּ דוֹ לוֹ ת  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארוֹ ת 

זה בּ וֹ דד בּ מקוֹ ם  אּת ם  י וֹ ׁש בים  מ דּ וּ ע חכמים , כּ ה ׁש הנכם  "מאחר ׁש ע ּמ וֹ : בּ על הזּ קן לוֹ  הׁש יב  "? ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ואין  בּ ׁש לוה, ּת וֹ רה ללמד זכינוּ  זה  בּ מקוֹ ם  מ ּמ ק וֹ מ וֹ ". נוֹ דד אי ׁש  כּ ן קנּה , מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית:
לילה חצ וֹ ת בּ כל ּת וֹ רה. ללּמ וּ ד מסגּ ל זה ׁש ּמ ק וֹ ם  וּ בפרט  ,לכ נזכּ ה אחר בּ מק וֹ ם  אם  י וֹ דעים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 

הבּ קר , עד בּ ּת וֹ רה וע וֹ סקים  אנוּ  וּ נהרוֹ תקמים  הדוֹ ת מריח וֹ ת אנוּ  מתבּ מים  הבּ קר , וּ כׁש ּמ איר ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה מים  מן גּ זרה  בּ לבּ נוּ . וי וֹ ׁש בת מתבּ הרת וזוֹ  ה ּת וֹ רה, להבנת דּ עּת נוּ  וּ מתרחבת ׁש בּ ּס ביבה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים 
בּ ּת וֹ רה עסק וּ  ׁש א על האחר וֹ ן בּ זּ מן נפטר וּ  וּ גדוֹ לים  ח ׁש וּ בים  וכּמ ה זה, בּ מק וֹ ם  דּ וקא ׁש נּ גוּ ר  לנוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִהיא
עד  החכמים  וי ׁש ב וּ  בּ זה. לנוּ  מסיּ עת  ה ּמ ק וֹ ם  וּ זכוּ ת בּ ּת וֹ רה, ולילה י וֹ מם  אנוּ  עוֹ סקים  לכן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ רא וּ י,

היּ וֹ ם . ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האיר

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
דּ ברי לוֹ מר  מהם  וּ בקׁש וּ  היּ וֹ ם , האיר כּ בר  אכן אם  לראוֹ ת , ׁש יּ צאוּ  ילדים , לכּמ ה ּפ נוּ  היּ וֹ ם , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ האיר 
לרדת עתידה "היּ וֹ ם  ואמר : הראׁש וֹ ן וּ בא  ה יּ וֹ ם , ׁש האיר  הילדים  ראוּ  מ ליח וּ תם . לכׁש יּ חזרוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִח דּ וּ ׁש 

ה מים  מן זהא ׁש  "וּ בבית  ואמר : ה ני  בּ א בּ אׁש !" להשׂ רף עתיד אחד "זקן  הלי ׁש י : הוֹ סיף  "! ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
י צּ ילנוּ זוּ  "הרחמן אבּ א: רבּ י אמר כּ בר!" ׁש ה גּ זרה "נראה, אמר: לדבּ ר. יכוֹ ל וא אבּ א, רבּ י  נדהם  "! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וזכוּ  בּ ּת וֹ רה  החברים  עסק וּ  היה:  ּכ ואכן לבּ ית". אׁש  ׁש ּת רד יהיה,  ּכ ׁש אמנם  בּ ארץ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנרׁש מה

  

ּת והא , לזבן, רחמנא א בּ א : ר בּ י אמר  בּ נ וּ רא , לא ּת וֹ קדא  מז ּמ ן  ה וּ א  הכא, חד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָסבא
את ּפ ס  בּ ארעא דּ ה וּ רמנא קוּ טרא  אמר : למ לּ לא, יכיל הר ׁש וּ תולא ותקף  קׁש ר (ּפ רוּ ׁש : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌

ההוּ א ) בּ בּ ית מה מים  אׁש  ׁש יּ רד יוֹ דעים  ׁש הי וּ  לוֹ מר, רוֹ צה בּ ארץ. נתּפ ס  הוי,מ לּ מעלה וכן , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
בּ א א  ואסּת חרוּ  דּ ׁש כינתא אּפ י חבריּ א  חמוֹ  יוֹ מא היתהדּ בההוּ א מהכינה האׁש  (ּפ רוּ ׁש : ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תם ) דּ אוֹ ריתא .מס בּ בת מחדותא בּ נ וּ רא  ּפ ניו  אתלהט א בּ א  ור בּ י , ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

'וג "חצרי ין תקרב בחר "ארי ה סק: אמר ה ביא  ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאל

 וה ט בּ קטרא , ואתקטר  מבּ יתא כּ לּ ה וּ  נפק וּ  לא יוֹ מא הה וּ א  כּ ל חדאיןּת אנא : וי ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ק וֹ ל  ׁש וֹ מעין  והיוּ  דּ סיני , מ ּט וּ רא  א וֹ ריתא יוֹ מא הה וּ א  קבּ לוּ  כּ אלּ וּ  חד ּת ין , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ מלּ ין

ּפ סוּ ק אוֹ מר הנּ ביא אל יּ ה וּ  ׁש היה הכּ נסת, לבית הּת ינ וֹ ק מביאין  ׁש הי וּ  (ּת הלּ ים בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה ) קדוֹ "ׁש סח, " בּ ית בּ טוּ "ב  נשׂ בּ ע "ה  "חצרי י ׁש כּ "ן וּ תקר "ב ּת בח "ר "א ׁש ר "י :ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
וסוֹ דוֹ  מ"ב, ׁש ל ׁש ם סוֹ ד דּ הן א וֹ ת יּ וֹ ת, מ "ב  זה בּ פס וּ ק  ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ ל, סוֹ ד והוּ א ,"" ֵהיכל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
הזּ הר: כּ תב זה  כּ נגד ּת בוֹ ת, עשׂ רה זה בּ פסוּ ק וי ׁש  לצּ נ וּ עין , א לּ א  אוֹ תוֹ  מגלּ ין  ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאין 
ה בּ א . לע וֹ לם ה נּ ּמ וֹ ל  לה ּת ינ וֹ ק חּפ וֹ ת ע שׂ ר  מעּט רים הּמ ילה, בּ ׁש עת  זה ּפ סוּ ק  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אמירת

מחה נ ל לאדם ְְְְְִֵֶַָָָָא רי 

 י- לקר בּ נא בּ ריּה  דּ קריב מאן  כּ ל - ּת אנא  ואמר: י נּ וּ קא חד ּפ תח   ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
לסדּ רא  בּ עי  ּכ בּ גין הוּ א . בּ רי קד ׁש א  קּמ י  דּ עלמין  קרבּ נין כּ ל קריב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ואתח ב  ק דּ יׁש א, בּ רית קימא האי  עלי ּה  למגזר  ארעא , מליא חד בּ מאנא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמד בּ חא 
בּ גין וכ וּ '. ניח וֹ ח  ריח ה וּ א  וקר בּ ניּה  ע וֹ לה, עליּה  אד בּ ח  כּ א לּ וּ  ה וּ א  בּ רי קדׁש א  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַקּמ י 
וּ בעי הוּ א, בּ רי קדׁש א  ק ּמ י בּ חדוה  קר בּ נא  האי דּ קריב  מאן חוּ לקי ּה  זכּ אה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

האי כּ ל י וֹ מא .למחדי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הערות 
מחמת אׁש  מאוֹ תּה  נתלהט וּ  אבּ א רבּ י ׁש ל וּ פניו בּ אׁש , אוֹ תם  ׁש ּס וֹ בבה  הכינה, ּפ ני את ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלרא וֹ ת

הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
בּ חדּ וּ ׁש יה ושׂ מחוּ  בּ ּת וֹ רה  עסק וּ  הם  הבּ ית. מן קדוֹ ׁש ה חבוּ רה אוֹ תּה  יצאה א ה יּ וֹ ם  א וֹ תוֹ  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ :
אליּ ה וּ  ׁש ל קוֹ לוֹ  את  ׁש מעוּ  ה כּ נסת, לבית הּת ינוֹ ק את ׁש הביאוּ  בּ ׁש עה  מּס יני . עּת ה  ק בּ לוּ ה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
."היכל קדוֹ ׁש  בּ ית בּ ּט וּ ב  נשׂ בּ עה חצרי יׁש כּ ן וּ תקרב  ּת בחר  "אׁש רי ואמר: ׁש הכריז ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא,
וס וֹ דוֹ  מ"ב, ׁש ל ׁש ם  כּ נגד א וֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים  ארבּ עים  זה  בּ פסוּ ק  בּ וֹ , ׁש יּ ׁש  גּ דוֹ ל, ס וֹ ד רמ וּ ז זה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פס וּ ק
הּת ינוֹ ק את המעּט רוֹ ת ח ּפ וֹ ת, ע שׂ ר כּ נגד ּת ב וֹ ת ע שׂ ר  זה, בּ פסוּ ק  בּ וֹ  יׁש  לצּ נוּ עים . אלּ א מגלּ ים  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאין

הבּ א. לע וֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ּמ וֹ ל

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
קר בּ נוֹ ת כּ ל את הקריב  כּ אלּ וּ  לקר בּ ן, בּ נוֹ  את  הּמ קריב  כּ ל "למדנוּ : ואמר: אחד ילד ּפ תח  ּכ ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר
כּ לי - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני מזבּ ח  לס דּ ר ה בּ רית בּ על צרי לכן ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם 
קרבּ ן  הקריב כּ אלּ וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני נח ׁש ב  זה ודבר הערלה , את עליו  לח ּת כּ די  - עפר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָמלא
ה', לפני  בּ שׂ מחה הּמ ילה בּ רית את  ׁש ּמ ק יּ ם  מי אׁש רי  ּכ בּ ׁש ל ניחוֹ ח . ריח הוּ א וקרבּ נוֹ  לפניו, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ לה

היּ וֹ ם ." אוֹ תוֹ  כּ ל לשׂ מח ה וּ א  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌



        

א ּת מריא ועליכוֹ ן  דּ אתא , וּ בעלמא הדין  בּ עלמא  א ּת וּ ן  ז כּ אן א בּ א: (דּ ברים רבּ י ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ד) ה יּ וֹ ם ד, כּ ל  שׂ מחין  והוי  היּ וֹ ם", כּ לּ כם חיּ ים  א קיכם  בּ ה ' ה דּ בקים "וא ּת ם  :ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אידי רב  ׁש היה  בּ זּ הר, הביא  - ׁש נּ וֹ לד  ּת ינוֹ ק והאי דּ אוֹ ריתא , וּ בחדוה  דּ מצוה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה

בּ גּ מרא  הּת נּ א  ׁש הזכּ ר יעקב, ב )בּ ר עּמ וּ ד ה לאוֹ רחי ּה .(חגיגה ואזיל  אבּ א ר בּ י  לי ּה   בּ רי , ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

 הא לּ וּ יב דּ ברים למימר  דּ חיל  הוי  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י לגבּ י א בּ א  רבּ י אתי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ד
בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לפני לעיל, הנּ ז כּ רים הּת ינוֹ ק וֹ ת  וּ מ ּפ י  חסידים מה נּ ה וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע 

ידוֹ י  על יתענּ ׁש וּ ן  דּ לא  ׁש מע וֹ ן י וֹ חאי, רבּ י לפני הענין זה  לגלּ וֹ ת א בּ א רבּ י מתירא ׁש היה (ּפ רוּ ׁש : ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ּת וֹ רתם  שּת ת ּפ רסם  כּ די אחר, למקוֹ ם  גּ וֹ לין ׁש יּ הי וּ  עליהוֹ ן יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י יגזר  ׁש א  יוֹ חאי , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ ן

מהם ) ּת וֹ רה ילמדוּ  ׁש ר בּ ים  כּ די  י וֹ חאיבּ ר בּ ים , בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ י לפני א בּ א  רבּ י סּפ ר  ּכ ואחר  , ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הווֹ  מעלּ יוּ תא  מלּ י הנּ י  כּ ל י וֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אמר  לעיל , ה נּ זכּ ר הּמ עשׂ ה  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל 

לי אמר ּת  ולא , ּגּ ב הּת למ וּ ד ?טמירין ּת תנ י  א לּ ין  יוֹ מין ּת לתין  דּ כל ,על גּ וֹ זרנּ י  ! ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כּ תיב  והא  . כז)מּמ ג, עכ"ל .(מ ׁש לי  בּ אריכ וּ ת . ׁש ם ע יּ ן וכ וּ ', מבּ עליו" טוֹ ב ּת מנע "אל : ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מצוה בר

, ֹבּ נ ו אלעזר לר בּ י  ׁש נה  י "ג  ׁש ּמ לאוּ  בּ יוֹ ם  גּ ד וֹ לה  סעוּ דה  עשׂ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
חד ׁש ה  נׁש מה  מקבּ ל  יוֹ ם  ׁש בּ א וֹ ת וֹ  מ ּפ ני  מאד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו שׂ מח 

כּ וֹ תב א')ה ּק ד וֹ ׁש  י"א בּ ראׁש ית ּפ רׁש ת חדׁש  יצחק(זוֹ הר  רבּ י  אמר  על: חוֹ בה ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לחּפ ה. בּ וֹ  ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם  זה בּ יוֹ ם  לשׂ מוֹ ח לדבריה צּ דּ יקים  ה ּמ ק וֹ ר וזהוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

חד ׁש  כ"ט )היּ לק וּ ט אברהם(סימן בּ מגן  נפסק  וכן סק"ד), רכ"ה הנ"ל .(סימן ילקוּ ט בּ ׁש ם  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 ּׁש ּמ לא ו בּ יוֹ ם  גּ דוֹ לה  סעוּ דה  ׁש עשׂ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י על  הקדוש הזּ וֹ הר  כּ תב  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
יקרים . בּ כלים ה בּ ית  כּ ל וכּס ה מאד ושׂ מח בּ נ וֹ , אלעזר  לר בּ י ׁש נה מ ּפ ניי"ג ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

גּ ד וֹ ל. ׁש ל שׂ כל  מק בּ ל  ואז חדׁש ה, נׁש מה  מקבּ ל יוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ א וֹ ת וֹ 

 חדׁש ב ')בּ זוֹ הר  עמוד י ' ׁש מעוֹ ן(דף  ר בּ י  אביו הסב  אלעזר, רבּ י בּ נ וֹ  מצות  ׁש בּ בר , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ימים . ׁש ׁש ה החכמים  עם  יחד  הלוֹ ם  עליו י וֹ חאי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶבּ ן

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

הבּ א וּ בעוֹ לם  הזּ ה  בּ עוֹ לם  "אׁש ריכם  אבּ א: רבּ י  אקיכם אמר בּ ה' הדּ בקים  'ואּת ם  נאמר: עליכם  ! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌
היּ וֹ ם ' כּ לּ כם  ּת ינוֹ קח יּ ים  ואוֹ תוֹ  ה ּת וֹ רה, וּ בעסק  הּמ צוה בּ שׂ מחת היּ וֹ ם  אוֹ תוֹ  כּ ל החברים  שׂ מח וּ  "! ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אבּ א רבּ י בּ רכם  לבּס וֹ ף בּ גּ מרא. הנּ זכּ ר הּת נּ א, יעקב  בּ ן אידי רבּ י הוּ א  ׁש הוּ א בּ זּ הר, הוּ בא - ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ ל
לדר כּ וֹ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְויצא

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
מ בּ ני ׁש מע  הּת וֹ רה , ס וֹ דוֹ ת את לוֹ  לגלּ וֹ ת ּפ חד יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני אבּ א רבּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ נּ כנס 
למען  מ ּמ ק וֹ מם  ׁש יּ גל וּ  עליהם  ׁש מעוֹ ן רבּ י יגזר ׁש א כּ די הה וּ א, הבּ וֹ דד בּ מק וֹ ם  ׁש יּ ׁש בוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַהחב וּ רה,
הנּ זכּ ר הּמ ע שׂ ה כּ ל  י וֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני א בּ א ר בּ י  ס ּפ ר   ּכ ואחר בּ רבּ ים , ּת וֹ רתם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת תּפ רסם 
גּ וֹ זר לי , אמרּת  וא אצל גּ נוּ זים  הי וּ  הּט וֹ בים  הדּ ברים  א לּ וּ  "כּ ל יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלעיל,

מ ּמ  ה לּ ּמ וּ ד יׁש ּת כּ ח  אלּ וּ  יוֹ ם  ׁש ׁש ים  ׁש כּ ל  עלי וכוּ '".אני מ בּ עליו' ט וֹ ב ּת מנע 'אל כּ תוּ ב: והרי  ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

  

 הא ה ּת נּ א לח דּ ׁש ּת מוּ ּה , יכוֹ ל  ׁש היה  בּ ו דּ אי הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בּ על  רשב "י, לוֹ קי ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ יּ דוּ ע, ונ וֹ ראים  גּ דוֹ לים דּ ברים  ימים בּ עשׂ יּ תבּ ׁש ׁש ה ימים ׁש ׁש ה  ׁש הה  ולמה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

לבנוֹ  מצוה בּ ר  יצחק סעוּ דת רבּ י בּ ׁש ם ׁש ּמ ביא ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  דּ ברי  להבין קׁש ה ועוֹ ד . ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחּפ ה. בּ וֹ  ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם  זה  בּ י וֹ ם לשׂ מ וֹ ח הצּ דּ יקים על ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש חוֹ בה 

 ימים ג ' ׁש ל זמן זיע "א  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הה  למה להבין אפׁש ר  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מצוה , ׁש ל ה מחה  כּ ח  גּ וֹ דל  מצוה  בּ בּ ר  להט בּ יע כּ די ה זּ את , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה

ה ּמ צו וֹ ת. כּ ל  כּ נגד ׁש קוּ לה  וּ תפילין  ּת פילין , להניח  יּ ז כּ הׁש ּמ תחיל  זה  ידי דּ על  ועוֹ ד ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ שׂ מחה. מצוה כּ ל לקיים מ זּ וֹ  גּ ד וֹ לה  מעלה  אין בּ שׂ מחה  מצווֹ ת  ה ּת רי "ג כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקיים 

 ׁש יּ ע שׂ ה בּ נוֹ  את להר גּ יל  כּ די  ימים ׁש ׁש ה  ׁש ל  גּ דוֹ לה  בּ שׂ מחה  סע וּ דה עשׂ ה  זה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ ת וּ ב  וכן מאה, ּפ י ׁש ווה בּ שׂ מחה ׁש עוֹ שׂ ים דּ בר כּ ל כּ י  ה ּמ צו וֹ ת כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
וּ בפרט  בּ שׂ מחה, ה ּמ צ וּ ה  את  ׁש עשׂ ה ידי  על היה  ׁש זּ כה מה  ׁש לּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  האר"י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַעל 
כּ אילוּ  אז  בּ שׂ מחה  ּת פילין  מ נּ יחים ואם  הּמ צו וֹ ת  כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה  ׁש הוּ א ּת פילין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמצו וֹ ת

מצווֹ ת . ה ּת רי "ג  כּ ל  ּפ עמים  מאה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַקיּ ים 

הצות לעל נ את כניס  האב ל מחת הא ר  ד ה לפני  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחביב

 ז וֹ כה האדם בּ הי וֹ ת חד ׁש  בּ ז וֹ הר אמר  כּ ן ׁש על  ח. אות כא: פרק הישר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶקב
לפני מאד חביב  ׁש נים הי"ג  לבן כּ ׁש יּ גּ יע דּ הינ וּ  מצוה, לחיּ וּ ב בּ נוֹ  את ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכניס
קיּ וּ ם  לח יּ וּ ב בּ נוֹ  את  לה גּ יע ׁש זּ כה זה על  שׂ מח ׁש האב כּ ׁש ר וֹ אה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
רוּ ח  נחת י ׁש  כּ י היּ וֹ ם , בּ אוֹ תוֹ  ושׂ מחה מׁש ּת ה לעשׂ וֹ ת  גּ ד וֹ ל  חיּ וּ ב  כּ ן ועל  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת .

לעיל :להּק  ה נּ זכּ ר בּ זּ וֹ הר  וכדאיתא ה וּ א .  ּבּ ר ו דוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

צן " נ ת ראינה  ְְְִֶֶָָ"צאינה 

 חדותא למעבּ ד  צ דּ יקים על  ח וֹ בתא  י וֹ מא  ההוּ א וּ לעילא  ׁש ני  מּת ליסר יצחק ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לע ּט ר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  עתיד זכ וּ ת  ההיא  וּ בגין  לח וּ ּפ ה דּ סליק  כּ יוֹ מא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדלבּ א

וכ וּ '. ציּ וֹ ן" בּ נוֹ ת  וּ ראינה  "צאינה בּ חדותא  קדמיה וֹ ן כּ רוּ ז' וּ לעביר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהוּ 

קדה נמה  מקל  ט ב, להית רצה ְְְְִִֵֶֶַָָָמי 

 ההיא ליּה  יהבין  ז כּ אה  למהוי  בּ עי אי  וּ לעילא  ׁש נין מּת ליסר אליעזר רבּ י ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
דּ מל כּ א . יקרא מכּ וּ רסיּה  דּ את גּ זרית  עילאה קדּ יׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא

מצוה ר עה  י ם אלעזר רי לבנ י חאי  ן מען רי עה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה עדה

 בּ סע וּ דתא למיכל  דּ מתניתא  וּ מארי דּ תיוּ ב ּת א  למארי זּמ ין  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
וא וֹ תיב  דּ יקר בּ מאנן לביתי ּה  וחפא  אלעזר  ר בּ י לבריּ ה  מצוה  בּ ר דּ עבד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַר בּ ת'

טוּ בא . בּ דח  קא והוי  גּ יסא  וּ בהאי גּ יסא  בּ האי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלרבּ נן 



        

א ּת מריא ועליכוֹ ן  דּ אתא , וּ בעלמא הדין  בּ עלמא  א ּת וּ ן  ז כּ אן א בּ א: (דּ ברים רבּ י ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ד) ה יּ וֹ ם ד, כּ ל  שׂ מחין  והוי  היּ וֹ ם", כּ לּ כם חיּ ים  א קיכם  בּ ה ' ה דּ בקים "וא ּת ם  :ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אידי רב  ׁש היה  בּ זּ הר, הביא  - ׁש נּ וֹ לד  ּת ינוֹ ק והאי דּ אוֹ ריתא , וּ בחדוה  דּ מצוה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה

בּ גּ מרא  הּת נּ א  ׁש הזכּ ר יעקב, ב )בּ ר עּמ וּ ד ה לאוֹ רחי ּה .(חגיגה ואזיל  אבּ א ר בּ י  לי ּה   בּ רי , ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

 הא לּ וּ יב דּ ברים למימר  דּ חיל  הוי  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י לגבּ י א בּ א  רבּ י אתי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ד
בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לפני לעיל, הנּ ז כּ רים הּת ינוֹ ק וֹ ת  וּ מ ּפ י  חסידים מה נּ ה וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע 

ידוֹ י  על יתענּ ׁש וּ ן  דּ לא  ׁש מע וֹ ן י וֹ חאי, רבּ י לפני הענין זה  לגלּ וֹ ת א בּ א רבּ י מתירא ׁש היה (ּפ רוּ ׁש : ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ּת וֹ רתם  שּת ת ּפ רסם  כּ די אחר, למקוֹ ם  גּ וֹ לין ׁש יּ הי וּ  עליהוֹ ן יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י יגזר  ׁש א  יוֹ חאי , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ ן

מהם ) ּת וֹ רה ילמדוּ  ׁש ר בּ ים  כּ די  י וֹ חאיבּ ר בּ ים , בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ י לפני א בּ א  רבּ י סּפ ר  ּכ ואחר  , ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הווֹ  מעלּ יוּ תא  מלּ י הנּ י  כּ ל י וֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אמר  לעיל , ה נּ זכּ ר הּמ עשׂ ה  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל 

לי אמר ּת  ולא , ּגּ ב הּת למ וּ ד ?טמירין ּת תנ י  א לּ ין  יוֹ מין ּת לתין  דּ כל ,על גּ וֹ זרנּ י  ! ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כּ תיב  והא  . כז)מּמ ג, עכ"ל .(מ ׁש לי  בּ אריכ וּ ת . ׁש ם ע יּ ן וכ וּ ', מבּ עליו" טוֹ ב ּת מנע "אל : ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מצוה בר

, ֹבּ נ ו אלעזר לר בּ י  ׁש נה  י "ג  ׁש ּמ לאוּ  בּ יוֹ ם  גּ ד וֹ לה  סעוּ דה  עשׂ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
חד ׁש ה  נׁש מה  מקבּ ל  יוֹ ם  ׁש בּ א וֹ ת וֹ  מ ּפ ני  מאד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו שׂ מח 

כּ וֹ תב א')ה ּק ד וֹ ׁש  י"א בּ ראׁש ית ּפ רׁש ת חדׁש  יצחק(זוֹ הר  רבּ י  אמר  על: חוֹ בה ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לחּפ ה. בּ וֹ  ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם  זה בּ יוֹ ם  לשׂ מוֹ ח לדבריה צּ דּ יקים  ה ּמ ק וֹ ר וזהוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

חד ׁש  כ"ט )היּ לק וּ ט אברהם(סימן בּ מגן  נפסק  וכן סק"ד), רכ"ה הנ"ל .(סימן ילקוּ ט בּ ׁש ם  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 ּׁש ּמ לא ו בּ יוֹ ם  גּ דוֹ לה  סעוּ דה  ׁש עשׂ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י על  הקדוש הזּ וֹ הר  כּ תב  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
יקרים . בּ כלים ה בּ ית  כּ ל וכּס ה מאד ושׂ מח בּ נ וֹ , אלעזר  לר בּ י ׁש נה מ ּפ ניי"ג ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

גּ ד וֹ ל. ׁש ל שׂ כל  מק בּ ל  ואז חדׁש ה, נׁש מה  מקבּ ל יוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ א וֹ ת וֹ 

 חדׁש ב ')בּ זוֹ הר  עמוד י ' ׁש מעוֹ ן(דף  ר בּ י  אביו הסב  אלעזר, רבּ י בּ נ וֹ  מצות  ׁש בּ בר , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ימים . ׁש ׁש ה החכמים  עם  יחד  הלוֹ ם  עליו י וֹ חאי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶבּ ן

הערות 
: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 

הבּ א וּ בעוֹ לם  הזּ ה  בּ עוֹ לם  "אׁש ריכם  אבּ א: רבּ י  אקיכם אמר בּ ה' הדּ בקים  'ואּת ם  נאמר: עליכם  ! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌
היּ וֹ ם ' כּ לּ כם  ּת ינוֹ קח יּ ים  ואוֹ תוֹ  ה ּת וֹ רה, וּ בעסק  הּמ צוה בּ שׂ מחת היּ וֹ ם  אוֹ תוֹ  כּ ל החברים  שׂ מח וּ  "! ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אבּ א רבּ י בּ רכם  לבּס וֹ ף בּ גּ מרא. הנּ זכּ ר הּת נּ א, יעקב  בּ ן אידי רבּ י הוּ א  ׁש הוּ א בּ זּ הר, הוּ בא - ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ ל
לדר כּ וֹ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְויצא

: קדׁש בּ לׁש וֹ ן הזּ הר  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
מ בּ ני ׁש מע  הּת וֹ רה , ס וֹ דוֹ ת את לוֹ  לגלּ וֹ ת ּפ חד יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני אבּ א רבּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ נּ כנס 
למען  מ ּמ ק וֹ מם  ׁש יּ גל וּ  עליהם  ׁש מעוֹ ן רבּ י יגזר ׁש א כּ די הה וּ א, הבּ וֹ דד בּ מק וֹ ם  ׁש יּ ׁש בוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַהחב וּ רה,
הנּ זכּ ר הּמ ע שׂ ה כּ ל  י וֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני א בּ א ר בּ י  ס ּפ ר   ּכ ואחר בּ רבּ ים , ּת וֹ רתם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת תּפ רסם 
גּ וֹ זר לי , אמרּת  וא אצל גּ נוּ זים  הי וּ  הּט וֹ בים  הדּ ברים  א לּ וּ  "כּ ל יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלעיל,

מ ּמ  ה לּ ּמ וּ ד יׁש ּת כּ ח  אלּ וּ  יוֹ ם  ׁש ׁש ים  ׁש כּ ל  עלי וכוּ '".אני מ בּ עליו' ט וֹ ב ּת מנע 'אל כּ תוּ ב: והרי  ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

  

 הא ה ּת נּ א לח דּ ׁש ּת מוּ ּה , יכוֹ ל  ׁש היה  בּ ו דּ אי הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בּ על  רשב "י, לוֹ קי ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ יּ דוּ ע, ונ וֹ ראים  גּ דוֹ לים דּ ברים  ימים בּ עשׂ יּ תבּ ׁש ׁש ה ימים ׁש ׁש ה  ׁש הה  ולמה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

לבנוֹ  מצוה בּ ר  יצחק סעוּ דת רבּ י בּ ׁש ם ׁש ּמ ביא ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  דּ ברי  להבין קׁש ה ועוֹ ד . ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחּפ ה. בּ וֹ  ׁש נּ כנס כּ יוֹ ם  זה  בּ י וֹ ם לשׂ מ וֹ ח הצּ דּ יקים על ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש חוֹ בה 

 ימים ג ' ׁש ל זמן זיע "א  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הה  למה להבין אפׁש ר  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מצוה , ׁש ל ה מחה  כּ ח  גּ וֹ דל  מצוה  בּ בּ ר  להט בּ יע כּ די ה זּ את , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה

ה ּמ צו וֹ ת. כּ ל  כּ נגד ׁש קוּ לה  וּ תפילין  ּת פילין , להניח  יּ ז כּ הׁש ּמ תחיל  זה  ידי דּ על  ועוֹ ד ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ שׂ מחה. מצוה כּ ל לקיים מ זּ וֹ  גּ ד וֹ לה  מעלה  אין בּ שׂ מחה  מצווֹ ת  ה ּת רי "ג כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקיים 

 ׁש יּ ע שׂ ה בּ נוֹ  את להר גּ יל  כּ די  ימים ׁש ׁש ה  ׁש ל  גּ דוֹ לה  בּ שׂ מחה  סע וּ דה עשׂ ה  זה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ ת וּ ב  וכן מאה, ּפ י ׁש ווה בּ שׂ מחה ׁש עוֹ שׂ ים דּ בר כּ ל כּ י  ה ּמ צו וֹ ת כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
וּ בפרט  בּ שׂ מחה, ה ּמ צ וּ ה  את  ׁש עשׂ ה ידי  על היה  ׁש זּ כה מה  ׁש לּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  האר"י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַעל 
כּ אילוּ  אז  בּ שׂ מחה  ּת פילין  מ נּ יחים ואם  הּמ צו וֹ ת  כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה  ׁש הוּ א ּת פילין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמצו וֹ ת

מצווֹ ת . ה ּת רי "ג  כּ ל  ּפ עמים  מאה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַקיּ ים 

הצות לעל נ את כניס  האב ל מחת הא ר  ד ה לפני  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָחביב

 ז וֹ כה האדם בּ הי וֹ ת חד ׁש  בּ ז וֹ הר אמר  כּ ן ׁש על  ח. אות כא: פרק הישר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶקב
לפני מאד חביב  ׁש נים הי"ג  לבן כּ ׁש יּ גּ יע דּ הינ וּ  מצוה, לחיּ וּ ב בּ נוֹ  את ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכניס
קיּ וּ ם  לח יּ וּ ב בּ נוֹ  את  לה גּ יע ׁש זּ כה זה על  שׂ מח ׁש האב כּ ׁש ר וֹ אה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
רוּ ח  נחת י ׁש  כּ י היּ וֹ ם , בּ אוֹ תוֹ  ושׂ מחה מׁש ּת ה לעשׂ וֹ ת  גּ ד וֹ ל  חיּ וּ ב  כּ ן ועל  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת .

לעיל :להּק  ה נּ זכּ ר בּ זּ וֹ הר  וכדאיתא ה וּ א .  ּבּ ר ו דוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

צן " נ ת ראינה  ְְְִֶֶָָ"צאינה 

 חדותא למעבּ ד  צ דּ יקים על  ח וֹ בתא  י וֹ מא  ההוּ א וּ לעילא  ׁש ני  מּת ליסר יצחק ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לע ּט ר הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  עתיד זכ וּ ת  ההיא  וּ בגין  לח וּ ּפ ה דּ סליק  כּ יוֹ מא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדלבּ א

וכ וּ '. ציּ וֹ ן" בּ נוֹ ת  וּ ראינה  "צאינה בּ חדותא  קדמיה וֹ ן כּ רוּ ז' וּ לעביר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהוּ 

קדה נמה  מקל  ט ב, להית רצה ְְְְִִֵֶֶַָָָמי 

 ההיא ליּה  יהבין  ז כּ אה  למהוי  בּ עי אי  וּ לעילא  ׁש נין מּת ליסר אליעזר רבּ י ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
דּ מל כּ א . יקרא מכּ וּ רסיּה  דּ את גּ זרית  עילאה קדּ יׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא

מצוה ר עה  י ם אלעזר רי לבנ י חאי  ן מען רי עה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה עדה

 בּ סע וּ דתא למיכל  דּ מתניתא  וּ מארי דּ תיוּ ב ּת א  למארי זּמ ין  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
וא וֹ תיב  דּ יקר בּ מאנן לביתי ּה  וחפא  אלעזר  ר בּ י לבריּ ה  מצוה  בּ ר דּ עבד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַר בּ ת'

טוּ בא . בּ דח  קא והוי  גּ יסא  וּ בהאי גּ יסא  בּ האי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלרבּ נן 



        

אלעזר רי  לבני  קד ת נ מת ירדים זה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָים

ׁש מעוֹ ן ר בּ י  א "ל  יוֹ מין , מאר  יתירה דּ ין  בּ י וֹ מא  דמר בּ דיח וּ תא מאי רבּ נן , ליּה  ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
לברי דּ חיותא גּ ּפ ין בּ ד' עילּ אין  קדּ יׁש א  נׁש מתין  נחתין דּ ין דּ י וֹ מא  יוֹ חאי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן 

ׁש למ ּת א . בּ דיחוּ תא  חדי דּ א וּ בהלּ וּ לא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְר"א 

 מקדּ ׁש ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  דּ ין דּ יוֹ מא בּ רי  ּת יב  אמר  לגבּ י', בּ רי ּה  אלעזר לר ' ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְא וֹ תביּה 
בּ עדבּ א  בּ גוֹ רל)ית לוֹ מר : דּ קדּ י ׁש ין.(רצה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

 קיטרא וחמי רבּ נן נפקוּ  לביתא א א ואסחר  חדא  מ לּ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ הווּ  לרבּ נן  אׁש כּ ח לקוֹ ניה בּ ן יוֹ סי  ר בּ י אתא יוֹ מא האי  כּ ל מבּ יתא סליק ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ הוי

וקי י וֹ חאיּת והי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  דּ רבּ י מבּ יתא  דּ סליק  קיטרא  האי הא להוֹ  אמר  בּ ׁש וּ קא . מין ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ רי ּה . אלעזר לר בּ י  קדּ י ׁש א בּ כתרא  מכ ּת ירין  דּ ין  י וֹ מא  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

לימ ת הא  ְְְִִֵֵַָהמחה

האי ואמר וּ  כּ להוֹ  חדוּ  יוֹ סי, ר בּ י ּת ּמ ן יתיב דא א עּמ וּ דא  נחית  דּ הוי רוֹ אין ר בּ נן  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
ולעי בּ חדוא וחדוֹ  ּת ּמ ן ויתיב וּ  בּ ר "ׁש  לר"א  כּ להוֹ  וּ בריכוּ  ׁש למא  ליהוי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִהלּ וּ לא 

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ א וֹ ריתא".

נ מ ת מתדקת מת נ טבים, במעים חסדים בגמילת רה  ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהעסק
ִִַַהיקים

 נׁש מתא אצל ק דּ יׁש א נׁש מתא וּ מד בּ ק ׁש ּמ קיּ ם לוֹ  וט וֹ ב  לאדם אׁש רי  כּ ן, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַעל
ויהיה  לּת וֹ רה, ע ּת ים כּ ׁש יּ קבּ ע  זה  וכל  קדּ י ׁש א, בּ כתרא ליּה  וּ מכּת ירין  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א ,
לבּ וֹ , ׁש ריר וּ ת  אחר  ה וֹ ל כּ ׁש האדם אבל  ט וֹ בים . וּ במעשׂ ים חסדים בּ גמיל וּ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ סק
גּ וּ פוֹ ,  לצר זמנּ וֹ  מבלּ ה ורק  וּ מּת ן  מ א אחר  ה וֹ ל ימיו  וכל וס וֹ בא וּ ת , ז וֹ לל וּ ת  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ טבע  ׁש ּט בעוֹ  אחר  כּ י מּמ נּ וּ , מסּת לּ קת  ק דּ יׁש א נׁש מתא אז נׁש מת וֹ , לצר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְו א

◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה .

ע"ה אבינו יצחק לבנו מצוה  בר סעודת עשה  אבינו אברהם

גדול משתה  אברהם  ויעש ויגמל  כ'א )הילד  אמר(בראשית רבה  הושעיה  רבי
ופירוש הרע מיצר  כהונהנגמל נגמל במתנות שאז שנה  י"ג בן שנעשה פירוש 

הוא  מאז  ולכן  טוב , היצר כח בו ונכנס החומרית  התאוה  כח שהוא  מיצה"ר  הנער
משתה , אברהם  עשה זו ולשמחה  ועושה. נג )מצוה  רבה .(בראשית

לקבל שזוכה  ושמח  שש שהוא  המצות, לעול בכניסתו הנער שמקיים ראשונה מצוה 
אלוקיו  ה ' מצות דאורייתא,עול  עשה  מצות היא והשמחה 

 יוסף ברכי  על  ילדו מנשה בן מכיר בני  גם שלשים  בני  לאפריים יש יוסף ,
מהו במג"א גםלדקדק הנה חדש ). ילקוט  בשם  סק "ד רכ"ה סעודה (סי ' לעשות ,

  

והוא חתונתו, כיום  אחד  ויום י'ג לבן שנכנס  ביום  בראשיתושמחה  חדש מזוהר
לבואפסוק  שמחת וביום  חתונתו ביום  וגו' ציון  בנות וראנה  מאיצאנה  לדקדק ויש  ,

בבן לשמוח  שזכה  מה  כי  לומר , יש אמו". "לו שעטרה באמו, השמחה  תלה טעמא 
חינוך  ממצות דנפטר האב  מצטער זה לעומת  מצוה  עול  בקבלת  השמח כזה  משכיל
[סנהדרין ממנה שנפטר  מצוה על ובכה הלך הלך  ליש בן פלטי והרי כזה , הגון  בן

כמ"ש ממנו  שיצא  מצוה על  קרבן  מביא  ונזיר  נשאיט ,], פ ' שמחת רמב "ן אין  כן אם ,
שלמה . שמחתה בחינוך, מחוייבת  שאינה אם  אבל שלמה, אב

 הכוכבים,שזהו בצאת י"ד  שנת בכניסת מיד הנער  שמקיים  ראשונה מצוה
אלוקיו ה ' מצות  עול  לקבל שזוכה ושמח  שש מצות,הוא  היא והשמחה 

כל מרוב  לבב ובטוב בשמחה לעבדו דאורייתא  בתורה עשה  נתפרש שלא ואמרתי  .
ביום  והשמחה  היו"ט  תלה אלא  הקדושה . תורתינו  מתן ביום כמו  זה  ביום  לשמוח 
לשמוח  שנתחייב  עשה  במצוות  אותנו שיצוה יתכן  לא  כי חטים , וקציר הביכורים 

צווארנו, על עול הקב "הבקבלת אלא צווארנו. על היא עול גופי' זו שמחה כן אם 
עלינו, תורתינו עול  לקבל שזכינו מעצמינו שמחים ואנחנו  ציוה, שמחה לא  ומטרדת

וכן לנו, ישוו לא  חפצים וכל  עוה "ז שמחת  שהיא  חטים  קציר  בכורי שמחת נשכח זו
ויחי ). פרשת  עה"ת [חת"ס מצוה , הבר ביום

להקב"ה רוח  נחת יש  כי  היום באותו ושמחה  משתה  לעשות גדול חיוב

 אהוב בשמחה  מצוה העושה  כי מצוה, עסק  לידי כשיבוא בשמחה, תמיד 
הקב "ה  לפני מאד אומר וחבוב  כן זוכהשעל האדם  בהיות חדש , בזוהר

הקב "ה לפני  מאד  חביב שנים י"ג בן כשיגיע  דהיינו מצוה, להיות  בנו את  להכניס
המצוות קיום לחיוב בנו את להגיע  שזכה  שמח  האב את כן כשרואה ועל גדול, חיוב

ושמחה משתה  להקב "הלעשות  רוח  נחת יש  כי היום הנ"ל באותו  בזוהר כדאיתא 
נ"א ] פרק ישראל  תפארת [מהר"ל 

מצוה הבר ביום להתענות לא 

. כלל כן  נהגו שלא וכמדומה  מתענה, מצוה  בר  שנעשה ביום  אומרים שיש
בבחינת מצוה בר  לגדלות [ששוה  בחתונה  בבוקר והרי שכתוב שבעינו כמו 

צריכה  למצוות  כניסה  משא "כ  וכו ', מוחלין  כי עשי "ת כעין מצד  שייך אחר במקום
רכה ] סי' בוטשאש אברהם  [אשל היטב  סעודה ועושין מצוה של בשמחה להיות 

ושמחה משתה לעשות גדול  חיוב

 חדש בזוהר אמר כך  שעל הקב"ה לפני  מאד וחביב אהוב בשמחה , מצות
כ:) כשיגיע (דף  דהיינו  מצוה, לחיוב בנו  את  להכניס זוכה האדם בהיות 

שנים , עשרה השלש  שזכהלבן  זה  על שמח שהאב כשרואה  הקב"ה לפני מאד  חביב



        

אלעזר רי  לבני  קד ת נ מת ירדים זה ְְְְְְִִִִֶֶַָָָים

ׁש מעוֹ ן ר בּ י  א "ל  יוֹ מין , מאר  יתירה דּ ין  בּ י וֹ מא  דמר בּ דיח וּ תא מאי רבּ נן , ליּה  ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
לברי דּ חיותא גּ ּפ ין בּ ד' עילּ אין  קדּ יׁש א  נׁש מתין  נחתין דּ ין דּ י וֹ מא  יוֹ חאי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן 

ׁש למ ּת א . בּ דיחוּ תא  חדי דּ א וּ בהלּ וּ לא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְר"א 

 מקדּ ׁש ה וּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  דּ ין דּ יוֹ מא בּ רי  ּת יב  אמר  לגבּ י', בּ רי ּה  אלעזר לר ' ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְא וֹ תביּה 
בּ עדבּ א  בּ גוֹ רל)ית לוֹ מר : דּ קדּ י ׁש ין.(רצה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

 קיטרא וחמי רבּ נן נפקוּ  לביתא א א ואסחר  חדא  מ לּ ה  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ הווּ  לרבּ נן  אׁש כּ ח לקוֹ ניה בּ ן יוֹ סי  ר בּ י אתא יוֹ מא האי  כּ ל מבּ יתא סליק ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ הוי

וקי י וֹ חאיּת והי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  דּ רבּ י מבּ יתא  דּ סליק  קיטרא  האי הא להוֹ  אמר  בּ ׁש וּ קא . מין ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ רי ּה . אלעזר לר בּ י  קדּ י ׁש א בּ כתרא  מכ ּת ירין  דּ ין  י וֹ מא  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

לימ ת הא  ְְְִִֵֵַָהמחה

האי ואמר וּ  כּ להוֹ  חדוּ  יוֹ סי, ר בּ י ּת ּמ ן יתיב דא א עּמ וּ דא  נחית  דּ הוי רוֹ אין ר בּ נן  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
ולעי בּ חדוא וחדוֹ  ּת ּמ ן ויתיב וּ  בּ ר "ׁש  לר"א  כּ להוֹ  וּ בריכוּ  ׁש למא  ליהוי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִהלּ וּ לא 

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ א וֹ ריתא".

נ מ ת מתדקת מת נ טבים, במעים חסדים בגמילת רה  ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהעסק
ִִַַהיקים

 נׁש מתא אצל ק דּ יׁש א נׁש מתא וּ מד בּ ק ׁש ּמ קיּ ם לוֹ  וט וֹ ב  לאדם אׁש רי  כּ ן, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַעל
ויהיה  לּת וֹ רה, ע ּת ים כּ ׁש יּ קבּ ע  זה  וכל  קדּ י ׁש א, בּ כתרא ליּה  וּ מכּת ירין  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א ,
לבּ וֹ , ׁש ריר וּ ת  אחר  ה וֹ ל כּ ׁש האדם אבל  ט וֹ בים . וּ במעשׂ ים חסדים בּ גמיל וּ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ סק
גּ וּ פוֹ ,  לצר זמנּ וֹ  מבלּ ה ורק  וּ מּת ן  מ א אחר  ה וֹ ל ימיו  וכל וס וֹ בא וּ ת , ז וֹ לל וּ ת  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ טבע  ׁש ּט בעוֹ  אחר  כּ י מּמ נּ וּ , מסּת לּ קת  ק דּ יׁש א נׁש מתא אז נׁש מת וֹ , לצר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְו א

◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה .

ע"ה אבינו יצחק לבנו מצוה  בר סעודת עשה  אבינו אברהם

גדול משתה  אברהם  ויעש ויגמל  כ'א )הילד  אמר(בראשית רבה  הושעיה  רבי
ופירוש הרע מיצר  כהונהנגמל נגמל במתנות שאז שנה  י"ג בן שנעשה פירוש 

הוא  מאז  ולכן  טוב , היצר כח בו ונכנס החומרית  התאוה  כח שהוא  מיצה"ר  הנער
משתה , אברהם  עשה זו ולשמחה  ועושה. נג )מצוה  רבה .(בראשית

לקבל שזוכה  ושמח  שש שהוא  המצות, לעול בכניסתו הנער שמקיים ראשונה מצוה 
אלוקיו  ה ' מצות דאורייתא,עול  עשה  מצות היא והשמחה 

 יוסף ברכי  על  ילדו מנשה בן מכיר בני  גם שלשים  בני  לאפריים יש יוסף ,
מהו במג"א גםלדקדק הנה חדש ). ילקוט  בשם  סק "ד רכ"ה סעודה (סי ' לעשות ,

  

והוא חתונתו, כיום  אחד  ויום י'ג לבן שנכנס  ביום  בראשיתושמחה  חדש מזוהר
לבואפסוק  שמחת וביום  חתונתו ביום  וגו' ציון  בנות וראנה  מאיצאנה  לדקדק ויש  ,

בבן לשמוח  שזכה  מה  כי  לומר , יש אמו". "לו שעטרה באמו, השמחה  תלה טעמא 
חינוך  ממצות דנפטר האב  מצטער זה לעומת  מצוה  עול  בקבלת  השמח כזה  משכיל
[סנהדרין ממנה שנפטר  מצוה על ובכה הלך הלך  ליש בן פלטי והרי כזה , הגון  בן

כמ"ש ממנו  שיצא  מצוה על  קרבן  מביא  ונזיר  נשאיט ,], פ ' שמחת רמב "ן אין  כן אם ,
שלמה . שמחתה בחינוך, מחוייבת  שאינה אם  אבל שלמה, אב

 הכוכבים,שזהו בצאת י"ד  שנת בכניסת מיד הנער  שמקיים  ראשונה מצוה
אלוקיו ה ' מצות  עול  לקבל שזוכה ושמח  שש מצות,הוא  היא והשמחה 

כל מרוב  לבב ובטוב בשמחה לעבדו דאורייתא  בתורה עשה  נתפרש שלא ואמרתי  .
ביום  והשמחה  היו"ט  תלה אלא  הקדושה . תורתינו  מתן ביום כמו  זה  ביום  לשמוח 
לשמוח  שנתחייב  עשה  במצוות  אותנו שיצוה יתכן  לא  כי חטים , וקציר הביכורים 

צווארנו, על עול הקב "הבקבלת אלא צווארנו. על היא עול גופי' זו שמחה כן אם 
עלינו, תורתינו עול  לקבל שזכינו מעצמינו שמחים ואנחנו  ציוה, שמחה לא  ומטרדת

וכן לנו, ישוו לא  חפצים וכל  עוה "ז שמחת  שהיא  חטים  קציר  בכורי שמחת נשכח זו
ויחי ). פרשת  עה"ת [חת"ס מצוה , הבר ביום

להקב"ה רוח  נחת יש  כי  היום באותו ושמחה  משתה  לעשות גדול חיוב

 אהוב בשמחה  מצוה העושה  כי מצוה, עסק  לידי כשיבוא בשמחה, תמיד 
הקב "ה  לפני מאד אומר וחבוב  כן זוכהשעל האדם  בהיות חדש , בזוהר

הקב "ה לפני  מאד  חביב שנים י"ג בן כשיגיע  דהיינו מצוה, להיות  בנו את  להכניס
המצוות קיום לחיוב בנו את להגיע  שזכה  שמח  האב את כן כשרואה ועל גדול, חיוב

ושמחה משתה  להקב "הלעשות  רוח  נחת יש  כי היום הנ"ל באותו  בזוהר כדאיתא 
נ"א ] פרק ישראל  תפארת [מהר"ל 

מצוה הבר ביום להתענות לא 

. כלל כן  נהגו שלא וכמדומה  מתענה, מצוה  בר  שנעשה ביום  אומרים שיש
בבחינת מצוה בר  לגדלות [ששוה  בחתונה  בבוקר והרי שכתוב שבעינו כמו 

צריכה  למצוות  כניסה  משא "כ  וכו ', מוחלין  כי עשי "ת כעין מצד  שייך אחר במקום
רכה ] סי' בוטשאש אברהם  [אשל היטב  סעודה ועושין מצוה של בשמחה להיות 

ושמחה משתה לעשות גדול  חיוב

 חדש בזוהר אמר כך  שעל הקב"ה לפני  מאד וחביב אהוב בשמחה , מצות
כ:) כשיגיע (דף  דהיינו  מצוה, לחיוב בנו  את  להכניס זוכה האדם בהיות 

שנים , עשרה השלש  שזכהלבן  זה  על שמח שהאב כשרואה  הקב"ה לפני מאד  חביב



        

המצוות קיום לחיוב בנו  את  באותולהגיע ושמחה  משתה  לעשות  גדול  חיוב  כן ועל  ,
הנ"ל . בזוהר  וכדאיתא  להקב"ה. רוח  נחת  יש כי  הישר )היום, (קב

לחופה שנכנס כיום השמחה 

, לחופה שנכנס  מצוה כיום  בר ביום  מצוה  סעודת לעשות  השמחה  גודל 
מאורות יהי אלוקים  ויאמר  עה "פ בזוה "ח , מבואר  בנו י 'ד)של  א ' (בראשית

חתונתו מאי וכו ', חתונתו  ביום  וכו' ציון בנות וראינה  צאינה קרא, בהאי  פתח ר "פ
מכשרן, ואמתי דצדיקאי  חדותא  דההוא אוריתא  פקודי למעבד  דכשרן ביומא הינו

כי  והילך , שנין מי"ג ר"י כיוםעונה  לב שמחת  לעשות  הצדיקים על  חובה ההוא  ביום 
לחופה לפניהם שהולך כרוז  ולהעביר לעוררם  הקב "ה  עתיד  הזה הזכות ובשביל

ציון  בנות וראינה  צאינה  העבודה )בשמחה  ושורש .(יסוד

לח ה עלה ים ה ב מחת לעת היקים על חבה  ה ם תְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻא

בראשית )חדש בּ זי(פרשת למחמי  צדּ יקיא אּת וּ ן ז כּ אין  ּפ נחס, רבּ י אמר ווא : ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ביל  זכוּ תא , וּ באיזה  דּ יליּה . כּ וֹ לּ א דּ ׁש למא ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א עלּ אה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַיּק ירא 
דאוֹ רייתא  בּ מלּ י  צ דּ יקיּ א ליּה  דּ אכ ּת רוּ  כּ תרא , הה וּ א  בּ דיל א ּמ וֹ , לוֹ  ׁש עטרה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה 
א לּ וּ  ה וּ א .  ּבּ ר ו הקדוֹ ׁש  ׁש ל אוֹ ם ואיזה וּ  א וּ מ וֹ . כּ מוֹ  אּמ וֹ , אבּ הוּ , ר בּ י  אמר  דין. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא 

לוֹ . הידוּ עה  אוֹ ם  ׁש הם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

הּמ ל ׁש ל העליוֹ ן ה כּ בוֹ ד זיו  את לראוֹ ת הצּ דּ יקים אּת ם ז כּ אים ּפ נחס, ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
זכוּ ת  וּ באיז וֹ  ׁש לּ וֹ , כּ לּ וֹ  ׁש הלוֹ ם א ּמ וֹ ,הּק ד וֹ ׁש , לּ וֹ  ׁש עּט רה העטרה  בּ ׁש ביל ? ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רבּ י אמר הזּ ה . בּ עוֹ לם  ת וֹ רה בּ דברי ה צּ דּ יקים  אוֹ תוֹ  ׁש הכ ּת יר וּ  ה כּ תר  א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
וּ מה וּ  אּמ וֹ , הוּ א א בּ הוּ ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אם  ואיזהוּ  אּמ וֹ , א ּמ ה ? ׁש הם  הצּ דּ יקים אלּ וּ  ? ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌

לוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַהידוּ עה 

 ׁש ל חתוּ נתוֹ  א וֹ ם , מהה וּ א  ּפ נחס, ר בּ י  אמר הוּ א. מ ּמ אן  דּ א חתנוּ ת  חתוּ נת וֹ , ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
דּ הוּ א  אוֹ רייתא , ּפ יּק וּ די למעבּ ד  דּ כׁש רן בּ יוֹ מא חת וּ נתוֹ  מהוּ  ׁש לּ וֹ . אוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶא וֹ ת וֹ 
דּ ההוּ א  וּ לעילא , ׁש נין  מ ּת ליסר  יצחק, רבּ י אמר כּ ׁש רן . ואימתי דּ צדּ יקיא . ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 
ההוּ א  וּ בגין לח וּ ּפ ה . דסליק כּ יוֹ מא דל בּ א , חדוותא למיעבּ ד  צדּ יקיא  על חוֹ בתא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָי וֹ מא 
בּ חדוה , קדמיהוֹ ן  כּ רוֹ זא וּ לעברא  להוֹ  לאתערא  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עתיד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְזכ וּ תא,

בּ נ וֹ ת וּ ראינה ציּ וֹ ן.צאינה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 היא מ ּמ י הזּ וֹ  החת נּ ה  - א וֹ ת וֹ חתנּ ת וֹ  ׁש ל  חת נּ ה  ההוּ א, מהאם ּפ נחס, ר בּ י  אמר ? ֲ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌
חת נּ ת וֹ  מהוּ  ׁש לּ וֹ . ׁש הוּ א האם  ה ּת וֹ רה , מצווֹ ת  את לעשׂ וֹ ת  ׁש הכׁש רוּ  בּ יּ וֹ ם ? ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הכׁש רוּ  ואימתי  ה צּ דּ יקים. ומעלה ,שׂ מחת  ׁש נים  עשׂ רה  מׁש  יצחק, ר בּ י אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מוּ ם  לח ּפ ה, ׁש עוֹ לה  כּ י וֹ ם הלּ ב שׂ מחת  לע שׂ וֹ ת  הצּ דּ יקים  על חוֹ בה ה יּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש א וֹ ת וֹ 
בּ חדוה : לפניהם  כּ רוֹ ז וּ להעביר א וֹ תם לע וֹ רר  ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עתיד  הזּ כ וּ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

ציּ וֹ ן. בּ נוֹ ת  וּ ראינה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְצאינה

  

מנחנא  תפילין אנא ליה  אמר טובא... בדח קא דהוה  ל :)חזייה  דף דמנח(ברכות  מאן 
צ פין ניח  מי למחדי איצטריך  למחתפילין רי ְְִִִִִִֵֶַַָֹ

 השירים שיר  ס "ב )חדש מאן(דף  :ַ◌
למחדי.  אצטרי ּת פי לּ ין, ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ מנּ ח
בּ תפילּ ין . ּבּ חג ושׂ מחּת  כּ תיב , דּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
וחדוה  למחדי.  אצטרי עלמא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מארי
בּ תפילּ ין מוֹ עד , ׁש ל וּ בחוּ לוֹ  בּ מ וֹ עד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָדא ,

דּ דר וֹ עא . וּ בתפי לּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ רי ׁש א,

בשמחה המצוה  עושים שאין הוא הגלות רוב ממש  כי  בשמחה  תפילין  הנחת

, מצוה של טלית ולובש  תפילין מניח  מדיוקנאאשר להיות זכה כי ישמח  הלא 
קדישא לא דמלכא ואיך  קדישא  לדיוקנא  יקרא הבו לפניו, קורא קול והלא

ה ' בעיני וחן  נחת ולמצוא לעוה "ב  בו  ולזכות  כזה קל  דבר  לעשות בזה  איש  ישמח 
האריז"ל , בשמחהוכתב  המצוה עושים שאין הוא  הגלות  רוב ממש  (דברים כדכתיבכי

לבבכ'ח ) וטוב  בשמחה  אלוקיך ה' עבדת לא  אשר דבש )וגו'תחת .(יערות

רובל מליון  שמוצא כמו מהמצוה  השמחה  להיות צריך תפילין  בהנחת

"רב שלל כממוצא  אמרתך  על קי"ט )אנוכי  ליהודי(תהלים  יתנו  שאם  הפירוש
כן  כמו ימאן  ודאי תפילין  יניח שלא  רובל מהמצוהמליון  השמחה להיות  צריך

רובל מליון  שמוצא אמת-גור ).כמו (אמרי



זה ועל למח,  צרי י פ ניח  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹמי
 ר ל  י פ . ח  מח ו ְְְְִִִֶֶַַַָָָתב
ה והמחה ל מח , צרי לְְְִִִַַַָָָָֹהע
ל י פ מעד, ל בח ְְְִִֵֵֶֶַֻמ עד

ה רע. ל יפב ,ְְִִֶַַַֹרא



        

המצוות קיום לחיוב בנו  את  באותולהגיע ושמחה  משתה  לעשות  גדול  חיוב  כן ועל  ,
הנ"ל . בזוהר  וכדאיתא  להקב"ה. רוח  נחת  יש כי  הישר )היום, (קב

לחופה שנכנס כיום השמחה 

, לחופה שנכנס  מצוה כיום  בר ביום  מצוה  סעודת לעשות  השמחה  גודל 
מאורות יהי אלוקים  ויאמר  עה "פ בזוה "ח , מבואר  בנו י 'ד)של  א ' (בראשית

חתונתו מאי וכו ', חתונתו  ביום  וכו' ציון בנות וראינה  צאינה קרא, בהאי  פתח ר "פ
מכשרן, ואמתי דצדיקאי  חדותא  דההוא אוריתא  פקודי למעבד  דכשרן ביומא הינו

כי  והילך , שנין מי"ג ר"י כיוםעונה  לב שמחת  לעשות  הצדיקים על  חובה ההוא  ביום 
לחופה לפניהם שהולך כרוז  ולהעביר לעוררם  הקב "ה  עתיד  הזה הזכות ובשביל

ציון  בנות וראינה  צאינה  העבודה )בשמחה  ושורש .(יסוד

לח ה עלה ים ה ב מחת לעת היקים על חבה  ה ם תְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻא

בראשית )חדש בּ זי(פרשת למחמי  צדּ יקיא אּת וּ ן ז כּ אין  ּפ נחס, רבּ י אמר ווא : ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ביל  זכוּ תא , וּ באיזה  דּ יליּה . כּ וֹ לּ א דּ ׁש למא ק דּ יׁש א, דּ מלכּ א עלּ אה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַיּק ירא 
דאוֹ רייתא  בּ מלּ י  צ דּ יקיּ א ליּה  דּ אכ ּת רוּ  כּ תרא , הה וּ א  בּ דיל א ּמ וֹ , לוֹ  ׁש עטרה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה 
א לּ וּ  ה וּ א .  ּבּ ר ו הקדוֹ ׁש  ׁש ל אוֹ ם ואיזה וּ  א וּ מ וֹ . כּ מוֹ  אּמ וֹ , אבּ הוּ , ר בּ י  אמר  דין. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא 

לוֹ . הידוּ עה  אוֹ ם  ׁש הם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

הּמ ל ׁש ל העליוֹ ן ה כּ בוֹ ד זיו  את לראוֹ ת הצּ דּ יקים אּת ם ז כּ אים ּפ נחס, ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
זכוּ ת  וּ באיז וֹ  ׁש לּ וֹ , כּ לּ וֹ  ׁש הלוֹ ם א ּמ וֹ ,הּק ד וֹ ׁש , לּ וֹ  ׁש עּט רה העטרה  בּ ׁש ביל ? ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רבּ י אמר הזּ ה . בּ עוֹ לם  ת וֹ רה בּ דברי ה צּ דּ יקים  אוֹ תוֹ  ׁש הכ ּת יר וּ  ה כּ תר  א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
וּ מה וּ  אּמ וֹ , הוּ א א בּ הוּ ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אם  ואיזהוּ  אּמ וֹ , א ּמ ה ? ׁש הם  הצּ דּ יקים אלּ וּ  ? ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌

לוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַהידוּ עה 

 ׁש ל חתוּ נתוֹ  א וֹ ם , מהה וּ א  ּפ נחס, ר בּ י  אמר הוּ א. מ ּמ אן  דּ א חתנוּ ת  חתוּ נת וֹ , ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
דּ הוּ א  אוֹ רייתא , ּפ יּק וּ די למעבּ ד  דּ כׁש רן בּ יוֹ מא חת וּ נתוֹ  מהוּ  ׁש לּ וֹ . אוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶא וֹ ת וֹ 
דּ ההוּ א  וּ לעילא , ׁש נין  מ ּת ליסר  יצחק, רבּ י אמר כּ ׁש רן . ואימתי דּ צדּ יקיא . ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 
ההוּ א  וּ בגין לח וּ ּפ ה . דסליק כּ יוֹ מא דל בּ א , חדוותא למיעבּ ד  צדּ יקיא  על חוֹ בתא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָי וֹ מא 
בּ חדוה , קדמיהוֹ ן  כּ רוֹ זא וּ לעברא  להוֹ  לאתערא  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עתיד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְזכ וּ תא,

בּ נ וֹ ת וּ ראינה ציּ וֹ ן.צאינה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 היא מ ּמ י הזּ וֹ  החת נּ ה  - א וֹ ת וֹ חתנּ ת וֹ  ׁש ל  חת נּ ה  ההוּ א, מהאם ּפ נחס, ר בּ י  אמר ? ֲ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌
חת נּ ת וֹ  מהוּ  ׁש לּ וֹ . ׁש הוּ א האם  ה ּת וֹ רה , מצווֹ ת  את לעשׂ וֹ ת  ׁש הכׁש רוּ  בּ יּ וֹ ם ? ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הכׁש רוּ  ואימתי  ה צּ דּ יקים. ומעלה ,שׂ מחת  ׁש נים  עשׂ רה  מׁש  יצחק, ר בּ י אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מוּ ם  לח ּפ ה, ׁש עוֹ לה  כּ י וֹ ם הלּ ב שׂ מחת  לע שׂ וֹ ת  הצּ דּ יקים  על חוֹ בה ה יּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש א וֹ ת וֹ 
בּ חדוה : לפניהם  כּ רוֹ ז וּ להעביר א וֹ תם לע וֹ רר  ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עתיד  הזּ כ וּ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

ציּ וֹ ן. בּ נוֹ ת  וּ ראינה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְצאינה

  

מנחנא  תפילין אנא ליה  אמר טובא... בדח קא דהוה  ל :)חזייה  דף דמנח(ברכות  מאן 
צ פין ניח  מי למחדי איצטריך  למחתפילין רי ְְִִִִִִֵֶַַָֹ

 השירים שיר  ס "ב )חדש מאן(דף  :ַ◌
למחדי.  אצטרי ּת פי לּ ין, ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְדּ מנּ ח
בּ תפילּ ין . ּבּ חג ושׂ מחּת  כּ תיב , דּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועל
וחדוה  למחדי.  אצטרי עלמא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ מארי
בּ תפילּ ין מוֹ עד , ׁש ל וּ בחוּ לוֹ  בּ מ וֹ עד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָדא ,

דּ דר וֹ עא . וּ בתפי לּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ רי ׁש א,

בשמחה המצוה  עושים שאין הוא הגלות רוב ממש  כי  בשמחה  תפילין  הנחת

, מצוה של טלית ולובש  תפילין מניח  מדיוקנאאשר להיות זכה כי ישמח  הלא 
קדישא לא דמלכא ואיך  קדישא  לדיוקנא  יקרא הבו לפניו, קורא קול והלא

ה ' בעיני וחן  נחת ולמצוא לעוה "ב  בו  ולזכות  כזה קל  דבר  לעשות בזה  איש  ישמח 
האריז"ל , בשמחהוכתב  המצוה עושים שאין הוא  הגלות  רוב ממש  (דברים כדכתיבכי

לבבכ'ח ) וטוב  בשמחה  אלוקיך ה' עבדת לא  אשר דבש )וגו'תחת .(יערות

רובל מליון  שמוצא כמו מהמצוה  השמחה  להיות צריך תפילין  בהנחת

"רב שלל כממוצא  אמרתך  על קי"ט )אנוכי  ליהודי(תהלים  יתנו  שאם  הפירוש
כן  כמו ימאן  ודאי תפילין  יניח שלא  רובל מהמצוהמליון  השמחה להיות  צריך

רובל מליון  שמוצא אמת-גור ).כמו (אמרי



זה ועל למח,  צרי י פ ניח  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹמי
 ר ל  י פ . ח  מח ו ְְְְִִִֶֶַַַָָָתב
ה והמחה ל מח , צרי לְְְִִִַַַָָָָֹהע
ל י פ מעד, ל בח ְְְִִֵֵֶֶַֻמ עד

ה רע. ל יפב ,ְְִִֶַַַֹרא
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ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
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מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל



  

 
        

בו  שורה  הקב"ה  ואז בשמחה  הכוס על לזמן

 תרומה ע "ב )פרשת קס "ח  :(דף 
דּ א  , הי א יי ' לפני ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו שׂ מחּת 

בּ ר כּ ד בּ רכה , ׁש ל בּ כוֹ ס נ ׁש איהוּ  בּ ר   י ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
למחדי אצטרי בּ רכה, ׁש ל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ כוֹ ס
כּ יון כּ לל , עציב וּ  ולא  חדוה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחזאה
בּ רי קוּ ד ׁש א  בּ רכה , ׁש ל כּ וֹ ס נׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ נטיל
אצטרי ואיה וּ  גּ בּ יּה , על קאים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָהוּ א
על  וּ לברכא  בּ חדוה. רי ׁש י ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאעטפא
מ ׁש לוֹ . ׁש אכלנוּ   נבר ּת לתא, בּ מוֹ תב  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהכּ וֹ ס

ט בה עין  מ פע  ל נ ע ן  מ מחה  ה זן רת  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלבר

ויקהל ע "א )פרשת  רי"ח  :(דף
בּ רי לקוּ דׁש א   דּ מבר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמאן
לבּ י ּה , לכ וּ ונא  בּ עי שׂ בעא, מ גּ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהוּ א
יׁש ּת כּ ח  ולא  בּ חדוה , רעוּ תי ּה  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ ל ׁש וּ ואה 
דּ א , בּ רזא בּ חדוה   דּ יבר אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעציב,
הׁש ּת א  יהיב  איהוּ  דּ הא  רעוּ תיּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ ל ׁש וּ אה
וּ כ ּמ ה  טבא, בּ עינא בּ חדוה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאחרא 
הכי טבא. וּ בעינא  בּ חדוה  מבר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
 ּכ וּ בּ גין  טבא . וּ בעינא בּ חדוה לי ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָיהבין 
בּ חדוה , א לּ א  כּ לל , עציב י ׁש ּת כּ ח  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא 
וּ רעוּ תיּה  לבּ יּה  ויׁש וּ י דּ א וֹ רייתא, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ במלּ ין 

. דּ אצטרי בּ רזא דּ א , בּ רכה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלמיהב

יתירה בשמחה  טובה  בעין  המזון ברכת לברך צריך 

 זי"ע:המצוות למהרח "ו עקב ברכת פרשת  שיברך נתבאר  כבר המזון ברכת
אם  עיניו  ועוצם החזה על  זו גב  על זו אסורות וידיו  גמורה . בכונה  המזון 
גם  ביחיד . הוא אם  ובפרט  עליו  לקטרגא תמן קאי  אחרא  שסטרא  לפי כוס , שם אין 
על  לבו  אל  יתעצב בחול  הוא אם הסעודה  שבתוך  שנת "ל אעפ "י כי שתדע  צריך 

הקודש: בלשון  אלהי ה' לפני מחְְְֱִֵֶַָָֹו
אד  בר רכה. ל  ס ְְְִֵֶֶָָָָָז הי 
להרא ת  ל מח  צרי רכה , ל ְְְְְִִֶַַָָָֹכס
אד טל יו לל. עצב  ולא  ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹמחה
ע מד ה א  ר דה רכה , ל ְֵֶַָָָָס
מחה  רא לעט צרי והא  , ְְְֲִִַַַָָֹֹעל
 נבר ל ה. מב  ה ס על  לברְְְְֵֵַַַָָֹ

 אכלנ.מ ְִֶֶַָ

הקודש: רבלשון   ד ה את  בר ְִֵֶֶַָָָמי
 יול ל  לכ צרי בע, מ ְְִִִִֵַַָָה א

מחה  נארצא עצב, יצא  ולא  , ְְְְִִֵֶָָָָֹ
 נרצ יול זה סד מחה ברְְְְְְִִֵֶֶָָָ
מחה , לאחר עכו תנ ה א  ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָהרי 

טבה. עימחה  מבר הא  כמ ְְְְְִִֵֶַָָָ
 בעי מחה ל תני נ  ט בה , בעיְְְְְִִִִַַָָָ

לל ,ט בה עצב יצא לא  מ . ְִִֵָָָָָֹ
ל יוי תרה, בדברי מחה ְְְְְִִִִֵֶָָָָא א

.רי ד   ז רכה לתת נרצְְִֵֶַָָָָ
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יתירה  שמחה להראות צריך אדרבא  המזון  בברכת אמנם הזוהר בשם  כנ "ל החרבן 
וכמ "ש  מזוניהבלבו  על  דבריך  לבו אל וייטב וישת ויאכל  בועז על  תרומה בזוהר

לבב ובטוב  בנוק 'בשמחה שהוא  לעיל  נתבאר האכילה  ענין הנה כי הוא והטעם .
לה  ממשיכין אנו  באכילתנו מכוונים  שאנו  מה וע"י  הזכר משפע  האוכלת העליונה
אלינו ואכילה מזון  ונותנת אח"כ מחלקת  היא  לה ממשיכין  שאנו  וממה  ומזון השפע

יתירהולכן בשמחה  טובה  בעין המזון ברכת לברך  כנדיבים צריך לפניה להראות
הטוב . ובעין בשמחה מזונותינו לנו  נותנת היא  גם  ואז  עין כצרי ולא  טובה בעין

בשמחה ברכות לברך

 חכמה ראשית האהבה )הקדוש והודאה (שער  שבח לתת  יכוון בברכותיו :
הבורא  באהבת  יתדבק  השבח ידי ועל  ההוא  הדבר  שברא  הכל  לעילת 
משבחות  כולם למעלה והנשמות  העליונים שכל  אמרנו כבר  ורוממותו, ובגדולתו
נמנע  אינו ואורו שפעו  הכל  עילת ולעולם  ממנו שקבלו  הטובה מפני לבורא
אנשי שתקנו  הברכות  ענין הוא זו ולסבה לברכו , חייבים  אנו  זה ועל מלהשפיע ,
ורוממותו וגודלו הוא ברוך הקדוש אהבת שנזכור כדי דבר כל  על  הגדולה כנסת 
מדותיו בכח שפעו  ידי על  ההוא הדבר שברא  עת  בכל עמנו התדירה  והשגחתו 
צריך  ולכן לעולם. בו  דבקים נהיה ידו  ועל  משפעו  התחתונים  שיהנו  כדי  העליונות 

וכן ובשמחה , טוב  ועין טוב בלב לבורא והברכה השבח בזוהרלתת  רישפירשו  (זוהר

במדבר ) חבירופרשת שבח  מזכיר האדם  שכאשר יברך  זכרנו ה' פסוק על  שם  אמר
קודשא  בעי  לחבריה  דמברך ומאן ואמר הרע , עין בו  ישלוט שלא כדי לברכו  צריך 
על  הוא  ברוך  להקדוש דמברך מאן  טבא , בלבא טבא בעינא ליה  דיברך  הוא בריך 

ורחימות  טבא  ולבא טבא עינא  דבעי  וכמה כמה את אחת  ואהבת כך  בגין דלבא , א 
לשונו. כאן  עד  לבבך, בכל אלהיך  ה '

בלבו  יתירה  שמחה  להראות צריך  אדרבא המזון  בברכת

חי איש  חקת )בן פרשת ראשונה  שנה רבינו(הלכות בדברי  מפורש [א] האר"י:
המצות טעמי בשער פיז"ל, על  דאף שתדע צריך גם - לשונו  וזה ס"א, דף

הוא  אם  ובפרט  לבו, אל יתעצב בחול  הוא  אם הסעודה שבתוך לעיל, שנתבאר 
החרבן, על  הזוהרביחיד, בשם  אמנם כנזכר להראות, צריך אדרבא  המזון בברכת

בלבו, יתירה  משפע שמחה  הנהנית  העליונה  במלכות הוא  האכילה  ענין  כי והטעם 
ומזון, השפע לה  ממשיכים  אנחנו באכילתנו  מכוונים שאנחנו מה ידי  ועל  התפארת ,
ברכת  לברך צריך  ולכך אלינו , מזון  ונותנת מחלקת  היא  לה  ממשיכים שאנחנו  וממה 
כצרי ולא טובה , בעין כנדיבים לפניה  להראות  יתירה , ובשמחה  טובה  בעין המזון 
בשמחה  המזון  ברכת  לברך יזהר  אדם כל  כן על  שם. יעוין  לשונו, כאן עד וכו', עין 
על  זה גב על זה אסורות  ידיו יהיו  בידו , כוס לו  אין  ואם גדולה , ובכונה לב ובטוב

ז"ל . רבינו  שכתב וכמו בכונה , ומברך עיניו ועוצם החזה ,

  

רבה , ובשמחה  עצומה , ובכונה  ובאהבה ביראה  המזון, ברכת לברך עשה  מצות
לבב ובטוב

רבינו שלוכתב  בסידור ז"ל להכיןהרש "ש  יכוין  המזון  ברכת  קודם - לשונו וזה  ,
לקיים  עצומה,עצמו  ובכונה ובאהבה ביראה  המזון , ברכת  לברך עשה  מצות

לבב ובטוב רבה , למלכותא ובשמחה ומזון וחיות ומוחין  רבה וברכה שפע  להמשיך ,
זה  ידיו ויאסור  עיניו ויעצום הקדושים , העולמות  ולכל לנו וממנה דאצילות, קדישא 
קדישא  מלכותא עולם , של  מלכו  המלך לפני  כיושב  השמאלית , על ימנית  זה  גב  על 
אחר לברך דאורייתא עשה מצות  לקיים מוכן  שהוא  יכוין  שם, כתוב עוד  דאצילות,
כוח  יהיה אז  זו, הכנה כונת ידי ועל וכו', וברכת  ושבעת  ואכלת שנאמר  המזון ,
שם . יעוין וכו ', י "ה לבחינת מוחין ארבע ולהמשיך  מ"ן  להעלות בברכה בכונתו
בריך  קודשא יחוד לשם  המזון, ברכת קודם לומר נוסח כתבתי מקבציאל ובסה "ק

דאור עשה מצות לקיים באים  אנחנו הרי וכו', ושכינתיה ברכת הוא לברך  ייתא 
אשר הטובה הארץ על אלהיך , ה ' את וברכת ושבעת  ואכלת  בתורה  ככתוב המזון ,
אבותי, ואלקי אלקי ה ' מלפניך רצון ויהי  עליון, במקום זו  מצוה  שורש  לתקן לך , נתן 
שלישית , וברכה שנייה  וברכה ראשונה  ברכה  לפניך  ורצויה ומקובלת חשובה  שתהא 
ולהמשיך  מ"ן , להעלות וסיוע ועזר  ויכולת כח  לנו  ותתן  המזון , על עתה נברך אשר 
ברכה  לפניך ורצויה ומקובלת  חשובה תהיה וגם  ורחל , לישראל מוחין  ארבעה
ולהמשיך  מ"ן , להעלות  וסיוע ועזר ויכולת  כח לנו  ותתן  עתה, נברך אשר  רביעית 
הראויות  הכונות בכל  כיווננו  כאלו  לפניך  ויעלה  ורחל, ליעקב מוחין אורות  ארבע 

עכ"ל . וכו'. נועם  ויהי המזון, של  אלו ברכות בארבע  לכוין

על בשמחה  לברך  שיש כראוי , המצוות לקיים שזכו  והודיה  בשמחה  עליה  לברך
המצוות קיום

.אלול לחודש ה' דרוש ב ' חלק דבש  קבלת יערות מענין הכל  בא זה  אבל 
וגיל  וחדוה  בשמחה  היה אילו אבל וגיל, שמחה  מבלי  וטורח ועול המצוות
ובכל  כראוי , דברים פרטי  בכל  הדקדוק  בתכלית  בעשייתם היינו  מדקדקים  כראוי ,
בשמחה  וכמו הנפש , מעוררת היא  כי  שמחה, מוסיפים  היינו וזכזוך , הדקדוק פרטי
בערכי מוזיק"י פי  על  מסודר בנגון  שידוע כמו בהמה , הנפש  מעוררת  שטות  של
כאשר שחורה, מרה מחולי נרפאת  ותהי  נפש , תשמח  הניגון  תנועת חלקי כפי  נגונים,
בשמחה  כן  טו], ג ב, [מלכים  דוד  נגן  כאשר  שחורה ממרה  נרפא  שהיה  בשאול  היה
במצוה , המתעצב  זה ולעומת ממעל, אלוה חלק השכלי  נפש תעורר  מצוה, של
[דברים  בקרא שנאמר  מה  וזהו  נפש. ועצבון יללה  שהיא ולילית טומאה  רוח מעורר 
כי לי  יהיה שלום לאמר  בלבבו והתברך  הזאת  האלה  דברי בשמעו והיה  יח] כ"ט
בספר הכתובה האלה  כל בו  ורבצה  לו סלוח ה ' יאבה  לא  וכו ' אלך לבי  בשרירות
יאמר תיתי  מהיכי הבנה, מחוסרים הם  כי  בהם , לדקדק צריך  אין אלו ודברים הזה,
בכל  נאמר כבר הלא  האלה, כל בו ורבצה אמרו  ומה הזאת , אלה  דברי בשומעו כן

אלות . כל  בו שיהיה ישמעו , לא  שאם  תוכחות



          

יתירה  שמחה להראות צריך אדרבא  המזון  בברכת אמנם הזוהר בשם  כנ "ל החרבן 
וכמ "ש  מזוניהבלבו  על  דבריך  לבו אל וייטב וישת ויאכל  בועז על  תרומה בזוהר

לבב ובטוב  בנוק 'בשמחה שהוא  לעיל  נתבאר האכילה  ענין הנה כי הוא והטעם .
לה  ממשיכין אנו  באכילתנו מכוונים  שאנו  מה וע"י  הזכר משפע  האוכלת העליונה
אלינו ואכילה מזון  ונותנת אח"כ מחלקת  היא  לה ממשיכין  שאנו  וממה  ומזון השפע

יתירהולכן בשמחה  טובה  בעין המזון ברכת לברך  כנדיבים צריך לפניה להראות
הטוב . ובעין בשמחה מזונותינו לנו  נותנת היא  גם  ואז  עין כצרי ולא  טובה בעין

בשמחה ברכות לברך

 חכמה ראשית האהבה )הקדוש והודאה (שער  שבח לתת  יכוון בברכותיו :
הבורא  באהבת  יתדבק  השבח ידי ועל  ההוא  הדבר  שברא  הכל  לעילת 
משבחות  כולם למעלה והנשמות  העליונים שכל  אמרנו כבר  ורוממותו, ובגדולתו
נמנע  אינו ואורו שפעו  הכל  עילת ולעולם  ממנו שקבלו  הטובה מפני לבורא
אנשי שתקנו  הברכות  ענין הוא זו ולסבה לברכו , חייבים  אנו  זה ועל מלהשפיע ,
ורוממותו וגודלו הוא ברוך הקדוש אהבת שנזכור כדי דבר כל  על  הגדולה כנסת 
מדותיו בכח שפעו  ידי על  ההוא הדבר שברא  עת  בכל עמנו התדירה  והשגחתו 
צריך  ולכן לעולם. בו  דבקים נהיה ידו  ועל  משפעו  התחתונים  שיהנו  כדי  העליונות 

וכן ובשמחה , טוב  ועין טוב בלב לבורא והברכה השבח בזוהרלתת  רישפירשו  (זוהר

במדבר ) חבירופרשת שבח  מזכיר האדם  שכאשר יברך  זכרנו ה' פסוק על  שם  אמר
קודשא  בעי  לחבריה  דמברך ומאן ואמר הרע , עין בו  ישלוט שלא כדי לברכו  צריך 
על  הוא  ברוך  להקדוש דמברך מאן  טבא , בלבא טבא בעינא ליה  דיברך  הוא בריך 

ורחימות  טבא  ולבא טבא עינא  דבעי  וכמה כמה את אחת  ואהבת כך  בגין דלבא , א 
לשונו. כאן  עד  לבבך, בכל אלהיך  ה '

בלבו  יתירה  שמחה  להראות צריך  אדרבא המזון  בברכת

חי איש  חקת )בן פרשת ראשונה  שנה רבינו(הלכות בדברי  מפורש [א] האר"י:
המצות טעמי בשער פיז"ל, על  דאף שתדע צריך גם - לשונו  וזה ס"א, דף

הוא  אם  ובפרט  לבו, אל יתעצב בחול  הוא  אם הסעודה שבתוך לעיל, שנתבאר 
החרבן, על  הזוהרביחיד, בשם  אמנם כנזכר להראות, צריך אדרבא  המזון בברכת

בלבו, יתירה  משפע שמחה  הנהנית  העליונה  במלכות הוא  האכילה  ענין  כי והטעם 
ומזון, השפע לה  ממשיכים  אנחנו באכילתנו  מכוונים שאנחנו מה ידי  ועל  התפארת ,
ברכת  לברך צריך  ולכך אלינו , מזון  ונותנת מחלקת  היא  לה  ממשיכים שאנחנו  וממה 
כצרי ולא טובה , בעין כנדיבים לפניה  להראות  יתירה , ובשמחה  טובה  בעין המזון 
בשמחה  המזון  ברכת  לברך יזהר  אדם כל  כן על  שם. יעוין  לשונו, כאן עד וכו', עין 
על  זה גב על זה אסורות  ידיו יהיו  בידו , כוס לו  אין  ואם גדולה , ובכונה לב ובטוב

ז"ל . רבינו  שכתב וכמו בכונה , ומברך עיניו ועוצם החזה ,

  

רבה , ובשמחה  עצומה , ובכונה  ובאהבה ביראה  המזון, ברכת לברך עשה  מצות
לבב ובטוב

רבינו שלוכתב  בסידור ז"ל להכיןהרש "ש  יכוין  המזון  ברכת  קודם - לשונו וזה  ,
לקיים  עצומה,עצמו  ובכונה ובאהבה ביראה  המזון , ברכת  לברך עשה  מצות

לבב ובטוב רבה , למלכותא ובשמחה ומזון וחיות ומוחין  רבה וברכה שפע  להמשיך ,
זה  ידיו ויאסור  עיניו ויעצום הקדושים , העולמות  ולכל לנו וממנה דאצילות, קדישא 
קדישא  מלכותא עולם , של  מלכו  המלך לפני  כיושב  השמאלית , על ימנית  זה  גב  על 
אחר לברך דאורייתא עשה מצות  לקיים מוכן  שהוא  יכוין  שם, כתוב עוד  דאצילות,
כוח  יהיה אז  זו, הכנה כונת ידי ועל וכו', וברכת  ושבעת  ואכלת שנאמר  המזון ,
שם . יעוין וכו ', י "ה לבחינת מוחין ארבע ולהמשיך  מ"ן  להעלות בברכה בכונתו
בריך  קודשא יחוד לשם  המזון, ברכת קודם לומר נוסח כתבתי מקבציאל ובסה "ק

דאור עשה מצות לקיים באים  אנחנו הרי וכו', ושכינתיה ברכת הוא לברך  ייתא 
אשר הטובה הארץ על אלהיך , ה ' את וברכת ושבעת  ואכלת  בתורה  ככתוב המזון ,
אבותי, ואלקי אלקי ה ' מלפניך רצון ויהי  עליון, במקום זו  מצוה  שורש  לתקן לך , נתן 
שלישית , וברכה שנייה  וברכה ראשונה  ברכה  לפניך  ורצויה ומקובלת חשובה  שתהא 
ולהמשיך  מ"ן , להעלות וסיוע ועזר  ויכולת כח  לנו  ותתן  המזון , על עתה נברך אשר 
ברכה  לפניך ורצויה ומקובלת  חשובה תהיה וגם  ורחל , לישראל מוחין  ארבעה
ולהמשיך  מ"ן , להעלות  וסיוע ועזר ויכולת  כח לנו  ותתן  עתה, נברך אשר  רביעית 
הראויות  הכונות בכל  כיווננו  כאלו  לפניך  ויעלה  ורחל, ליעקב מוחין אורות  ארבע 

עכ"ל . וכו'. נועם  ויהי המזון, של  אלו ברכות בארבע  לכוין

על בשמחה  לברך  שיש כראוי , המצוות לקיים שזכו  והודיה  בשמחה  עליה  לברך
המצוות קיום

.אלול לחודש ה' דרוש ב ' חלק דבש  קבלת יערות מענין הכל  בא זה  אבל 
וגיל  וחדוה  בשמחה  היה אילו אבל וגיל, שמחה  מבלי  וטורח ועול המצוות
ובכל  כראוי , דברים פרטי  בכל  הדקדוק  בתכלית  בעשייתם היינו  מדקדקים  כראוי ,
בשמחה  וכמו הנפש , מעוררת היא  כי  שמחה, מוסיפים  היינו וזכזוך , הדקדוק פרטי
בערכי מוזיק"י פי  על  מסודר בנגון  שידוע כמו בהמה , הנפש  מעוררת  שטות  של
כאשר שחורה, מרה מחולי נרפאת  ותהי  נפש , תשמח  הניגון  תנועת חלקי כפי  נגונים,
בשמחה  כן  טו], ג ב, [מלכים  דוד  נגן  כאשר  שחורה ממרה  נרפא  שהיה  בשאול  היה
במצוה , המתעצב  זה ולעומת ממעל, אלוה חלק השכלי  נפש תעורר  מצוה, של
[דברים  בקרא שנאמר  מה  וזהו  נפש. ועצבון יללה  שהיא ולילית טומאה  רוח מעורר 
כי לי  יהיה שלום לאמר  בלבבו והתברך  הזאת  האלה  דברי בשמעו והיה  יח] כ"ט
בספר הכתובה האלה  כל בו  ורבצה  לו סלוח ה ' יאבה  לא  וכו ' אלך לבי  בשרירות
יאמר תיתי  מהיכי הבנה, מחוסרים הם  כי  בהם , לדקדק צריך  אין אלו ודברים הזה,
בכל  נאמר כבר הלא  האלה, כל בו ורבצה אמרו  ומה הזאת , אלה  דברי בשומעו כן

אלות . כל  בו שיהיה ישמעו , לא  שאם  תוכחות



          

,אמרן הקב"ה כהנים שבתורת קללות  ע "ב] לא [מגילה  במ"ש להבין יש
ביניהם  בעצם יש הבדל  ומה טעם  ומה גבורה , מפי  משה  תורה  אבל ובמשנה  ,

רק  בפועל , ה ' מצוות ביטול  על באו  לא  כהנים  בתורת  קללות עיקר כי הדברים , הם 
ולמשא  לעול  להם  ויהיה  בה ויקוצו  ישמחו. ולא  ה ' בתורת  שימאסו  הלב, כוונת  על 
ואר "י ה ', תורת  את  עזבם  על ארץ , אבדה מה  שעל  ע"ב] פח  [ב"מ אמרו  וכן  ועומד,
ישמחו ולא ובטורח, בעול  היה וקיימו, עברו , שלא  שאף  והיינו בתורה , ברכו שלא 

עלבה  בשמחה  לברך שיש כראוי, המצוות לקיים  שזכו והודיה בשמחה עליה לברך 
המצוות באוקיום  כן, עשו  שלא  והם קונו, רצון  לעשות  זו  למצוה  וזיכהו ה ' שקדשו ,

מהרעות . רוב  והגיעם לגלות 

, דייקא תמאסו , בחקותי ואם  כט ] כ "ו [ויקרא כהנים  שבתורת תוכחה באה  זה
אצלכם  מגיע ויהיה נמאס בלב שיהיה  הכל שדייק הרי נפשכם, תגעל ובמשפטי

בתוכחה מסיים וכן וטורח, בעול  רק שמחה  מג )בלי  כו במשפטי(שם  וביען יען  ,
המרי רוב  וזהו ה', במצוות עוברים  שבלב והכל נפשכם , געלה  חקותי  ואת  מאסו
אבל  מנשוא. רב  ג"כ  בו והחטא  באברים, נכבד הלב כי כתבתי, כאשר  מכל , יותר
כ "ה  [דברים כדכתיב  בפועל, ה ' מצוות  ביטול על רק  נאמרו לא  תורה  במשנה  קללות
וכן מצותיו, לשמור פעמים כמה  בתוכו הדבר  ובא מצותיו, כל ולעשות לשמור  א]
ולכך  וגיעול, מיאוס מענין  שם  בא ולא בשימור , תלוי  הכל כי לעשות, תשמור  לא  אם 
כהנים  שבתורת קללות  לכך לרע , אם לטוב אם  לבבות  בוחן לבד הוא ברוך  הקדוש
מפי לכל , גלוי מעשה  על  שבאו  תורה ובמשנה נאמרו , מה ' המחשבה, אל שבאו 

נאמרו. בנבואה משה

בשמחה ברהמ"ז לברך  כדי טצדקי  כל  למיעבד  גברא וחובת גדול  צורך  יש 

 רם ובקול בנחת המזון  ברכת שיברך וצריך ושתיה : אכילה ערך יועץ  פלא
הלב  בעומק ובשמחת בהם לכוין מפיו  מוציא שהוא  לדברים  לבו  אל  יתן כי

הנראה  ולפי  לשמוח  שלא  אפשר גבראאי וחובת  גדול  צורך יש  הקדוש  הזוהר  מדברי
בשמחה ברהמ"ז לברך כדי טצדקי כל שיברך למיעבד לכוין כדי  הגדול  והגרר  ,

של  אותיות ד' כנגד ברכות  בד ' ויכוין  למעלה  ולבו  למטה  עיניו או סגורות בעינים 
וכתב  זוכה שבך  אשה ילוד אשרי אבי"ע  עולמות  בד' וברכה  שפע להשפיע  שם 
חייו ימי  כל  בכבוד  לו מצויין מזונותיו המזון בברכת הזהיר  שכל  יש  שקבלה  החינוך 

מעש  וכל ליוצרו גדול  רוח נחת  שעושה  השכר מן ולמד  לש"ש.צא  יהיו  יך 

ומחה והדאה  ח ל ה קקת עדין נ מד  כף  ה זן רת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלבר
הרעבן מי השובע ְִַָָעל 

:חנוכה רביעית קדושה  לוי  אף קדושת חסרונו  למלאות  לפניו  הדבר  ..כי
כשאין משתוקק האדם כי  ממנו, הלכו  השתוקקות  עדיין  מלא  שלא  פי על

ז"ל  חכמינו  כמאמר חסרונו  למלאות  לפניו  ע "ב )הדבר יח שיש (יומא מי דומה  אינו

  

וצריך  ושתה שאכל ואחר ובעצמו והצמאון הרעבון  חסר ועדין  כו ', בסלו  פת  לו
והנה  טוב. מלא  רעבה  ונפש הוא וזה  בעצמו  השביעה  על הוא  ברוך  להבורא לברך 
בסלו פת  לו שאין השתוקק זה  על  במדבר כתועה חסרונו למלאות  לו אין כשאדם 
לדבר והוליכו לפניו הזמין  יתברך שהשם  ואחר  חסרונו , למלאות האיך יודע  ואינו
גדולה  השמחה  חסרונו למלאות  דבר  לפניו שבא  ראשונה ברגע  אזי חסרונו  שימלא
ובשעה  השמחה . נתמעט בהשמחה  ודש ראה  שכבר  כיון  השניה ובשעה  מאוד . עד 

נתמעט השמחה  פעם בכל וכן יותר השמחה  נתמעט עלהשלישית  לברך יש  לכן
לבב ובטוב  בשמחה ה ' את  יברך שאז כששמעה , תיכף טובה הרעבון.בשורה  ועל 
קטנה השמחה רעב  ועדיין מעט שאכל הראשונה  ברגע בעצמו שאכל וצמאון וכיון .

שביעה כדי  שאכל  ואחר גדולה  יותר  השמחה יותר שלימהמעט  שמחתו  וצריך אזי
על  השמחה אבל אלהיך . ה' את  וברכת ושבעת  ואכלת כמאמר לקונו  לברך 
יותר השמחה לפניו כשבא הראשונה  ברגע לפניו  היה  שלא  שהשתוקק  השתוקקת 

השמחה . נתמעט כך ואחר

וסדה הזן רת ה מחה  מל ְְְְְְִִֵַַַַָָָָלבר

ט"ז.)דכלה הפוסקים:(דף שכתבו  הוא  זה  הקלושה היטבולדעתי  באר (עיין

י"א ) ס "ק קפ"ג סי' בשעת או"ח  העליו "ן  במלבו"ש להתעט"ף  האדם שצריך
דבר על  והמשכיל והחיים. הברכה  מקור העליון  המלבוש סוד והבן  המזון, ברכת 
העמים  מכל בנו בחר אשר  לבב ובטוב בשמחה הש"י  את  לברך  בברכתו לבו  יתלהב
עשה  לא  יפים, ומה טובם  מה הנעימים מצותיו בטעמי ומסתוריו מצפוניו  לנו וגילה 

כזה כן מלא יי"ן כו"ס  זה, בענין  נחמד דבר  עוד נאמר  בעניינו  אנחנו והנה גוי. לכל
שיסד  וזה הברכה. מקור  שמשם  מלבו"ש, בגימטריא נו"ן, יו "ד יו "ד סמ "ך  ו "ו  כ"ף
המדקדקים  נהגו וכן והבן. י "י , כברכ "ת  מלא  יי"ן כוס  על משלו צור  בפיוט  המשורר

בפסוק  המזון ברכת אחר  יא )לסיים כט  יבר"ך (תהלים  ה ' יתן  לעמו  עוז (בגימטריאה '

וכנ"ל) בשלום ,רל"ב  עמו  מלבו"ש )את  עדותיך).(אותיות  דרך מספר  מועתק  כאן .(עד

רבה בשמחה  התורה  ברכת

חיים אורח  הרב  א )ערוך  סעיף מז מאד :(סימן בה  ליזהר צריך  התורה  ברכת 
היתה  שלא  לפי תחלה  בתורה  ברכו שלא מפני  אלא  הארץ חרבה  שלא
עליהם  הגינה לא  לכן בברכתה  מזלזלים היו  לכך  עליה  לברך כך כל  בעיניהם חשובה 

הרבה  בה שעסקו פי  על  אף שלתורתם  חמדתו כלי שתהיה  אדם כל  יראה  ולכך
בשמחה עליה  לברך בעיניו  חשובה  יום בכל בה משתעשע שהיה  הוא ברוך  הקדוש

שבעולם, הנאות כל  מעל הנמשך יותר לשלשלת ויזכה  לשמה  בה  שעוסק  מורה שזה
ובקשתו שאלתו  שתעשה וגו' זרעך ומפי מפיך ימושו  לא שהוא  לשמה  בה  לעוסק 
כי צאצאינו וצאצאי להוסיף מדקדקים  ויש וצאצאינו אנחנו  ונהיה בברכתה  שמבקש
צריך  ואין לעולם  מזרעו פוסקת תורה  אין שוב חכם תלמיד בנו ובן  ובנו  שהוא כל 

בנים . בני ג"כ  הם צאצאינו בכלל כי לכך



          

,אמרן הקב"ה כהנים שבתורת קללות  ע "ב] לא [מגילה  במ"ש להבין יש
ביניהם  בעצם יש הבדל  ומה טעם  ומה גבורה , מפי  משה  תורה  אבל ובמשנה  ,

רק  בפועל , ה ' מצוות ביטול  על באו  לא  כהנים  בתורת  קללות עיקר כי הדברים , הם 
ולמשא  לעול  להם  ויהיה  בה ויקוצו  ישמחו. ולא  ה ' בתורת  שימאסו  הלב, כוונת  על 
ואר "י ה ', תורת  את  עזבם  על ארץ , אבדה מה  שעל  ע"ב] פח  [ב"מ אמרו  וכן  ועומד,
ישמחו ולא ובטורח, בעול  היה וקיימו, עברו , שלא  שאף  והיינו בתורה , ברכו שלא 

עלבה  בשמחה  לברך שיש כראוי, המצוות לקיים  שזכו והודיה בשמחה עליה לברך 
המצוות באוקיום  כן, עשו  שלא  והם קונו, רצון  לעשות  זו  למצוה  וזיכהו ה ' שקדשו ,

מהרעות . רוב  והגיעם לגלות 

, דייקא תמאסו , בחקותי ואם  כט ] כ "ו [ויקרא כהנים  שבתורת תוכחה באה  זה
אצלכם  מגיע ויהיה נמאס בלב שיהיה  הכל שדייק הרי נפשכם, תגעל ובמשפטי

בתוכחה מסיים וכן וטורח, בעול  רק שמחה  מג )בלי  כו במשפטי(שם  וביען יען  ,
המרי רוב  וזהו ה', במצוות עוברים  שבלב והכל נפשכם , געלה  חקותי  ואת  מאסו
אבל  מנשוא. רב  ג"כ  בו והחטא  באברים, נכבד הלב כי כתבתי, כאשר  מכל , יותר
כ "ה  [דברים כדכתיב  בפועל, ה ' מצוות  ביטול על רק  נאמרו לא  תורה  במשנה  קללות
וכן מצותיו, לשמור פעמים כמה  בתוכו הדבר  ובא מצותיו, כל ולעשות לשמור  א]
ולכך  וגיעול, מיאוס מענין  שם  בא ולא בשימור , תלוי  הכל כי לעשות, תשמור  לא  אם 
כהנים  שבתורת קללות  לכך לרע , אם לטוב אם  לבבות  בוחן לבד הוא ברוך  הקדוש
מפי לכל , גלוי מעשה  על  שבאו  תורה ובמשנה נאמרו , מה ' המחשבה, אל שבאו 

נאמרו. בנבואה משה

בשמחה ברהמ"ז לברך  כדי טצדקי  כל  למיעבד  גברא וחובת גדול  צורך  יש 

 רם ובקול בנחת המזון  ברכת שיברך וצריך ושתיה : אכילה ערך יועץ  פלא
הלב  בעומק ובשמחת בהם לכוין מפיו  מוציא שהוא  לדברים  לבו  אל  יתן כי

הנראה  ולפי  לשמוח  שלא  אפשר גבראאי וחובת  גדול  צורך יש  הקדוש  הזוהר  מדברי
בשמחה ברהמ"ז לברך כדי טצדקי כל שיברך למיעבד לכוין כדי  הגדול  והגרר  ,

של  אותיות ד' כנגד ברכות  בד ' ויכוין  למעלה  ולבו  למטה  עיניו או סגורות בעינים 
וכתב  זוכה שבך  אשה ילוד אשרי אבי"ע  עולמות  בד' וברכה  שפע להשפיע  שם 
חייו ימי  כל  בכבוד  לו מצויין מזונותיו המזון בברכת הזהיר  שכל  יש  שקבלה  החינוך 

מעש  וכל ליוצרו גדול  רוח נחת  שעושה  השכר מן ולמד  לש"ש.צא  יהיו  יך 

ומחה והדאה  ח ל ה קקת עדין נ מד  כף  ה זן רת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלבר
הרעבן מי השובע ְִַָָעל 

:חנוכה רביעית קדושה  לוי  אף קדושת חסרונו  למלאות  לפניו  הדבר  ..כי
כשאין משתוקק האדם כי  ממנו, הלכו  השתוקקות  עדיין  מלא  שלא  פי על

ז"ל  חכמינו  כמאמר חסרונו  למלאות  לפניו  ע "ב )הדבר יח שיש (יומא מי דומה  אינו

  

וצריך  ושתה שאכל ואחר ובעצמו והצמאון הרעבון  חסר ועדין  כו ', בסלו  פת  לו
והנה  טוב. מלא  רעבה  ונפש הוא וזה  בעצמו  השביעה  על הוא  ברוך  להבורא לברך 
בסלו פת  לו שאין השתוקק זה  על  במדבר כתועה חסרונו למלאות  לו אין כשאדם 
לדבר והוליכו לפניו הזמין  יתברך שהשם  ואחר  חסרונו , למלאות האיך יודע  ואינו
גדולה  השמחה  חסרונו למלאות  דבר  לפניו שבא  ראשונה ברגע  אזי חסרונו  שימלא
ובשעה  השמחה . נתמעט בהשמחה  ודש ראה  שכבר  כיון  השניה ובשעה  מאוד . עד 

נתמעט השמחה  פעם בכל וכן יותר השמחה  נתמעט עלהשלישית  לברך יש  לכן
לבב ובטוב  בשמחה ה ' את  יברך שאז כששמעה , תיכף טובה הרעבון.בשורה  ועל 
קטנה השמחה רעב  ועדיין מעט שאכל הראשונה  ברגע בעצמו שאכל וצמאון וכיון .

שביעה כדי  שאכל  ואחר גדולה  יותר  השמחה יותר שלימהמעט  שמחתו  וצריך אזי
על  השמחה אבל אלהיך . ה' את  וברכת ושבעת  ואכלת כמאמר לקונו  לברך 
יותר השמחה לפניו כשבא הראשונה  ברגע לפניו  היה  שלא  שהשתוקק  השתוקקת 

השמחה . נתמעט כך ואחר

וסדה הזן רת ה מחה  מל ְְְְְְִִֵַַַַָָָָלבר

ט"ז.)דכלה הפוסקים:(דף שכתבו  הוא  זה  הקלושה היטבולדעתי  באר (עיין

י"א ) ס "ק קפ"ג סי' בשעת או"ח  העליו "ן  במלבו"ש להתעט"ף  האדם שצריך
דבר על  והמשכיל והחיים. הברכה  מקור העליון  המלבוש סוד והבן  המזון, ברכת 
העמים  מכל בנו בחר אשר  לבב ובטוב בשמחה הש"י  את  לברך  בברכתו לבו  יתלהב
עשה  לא  יפים, ומה טובם  מה הנעימים מצותיו בטעמי ומסתוריו מצפוניו  לנו וגילה 

כזה כן מלא יי"ן כו"ס  זה, בענין  נחמד דבר  עוד נאמר  בעניינו  אנחנו והנה גוי. לכל
שיסד  וזה הברכה. מקור  שמשם  מלבו"ש, בגימטריא נו"ן, יו "ד יו "ד סמ "ך  ו "ו  כ"ף
המדקדקים  נהגו וכן והבן. י "י , כברכ "ת  מלא  יי"ן כוס  על משלו צור  בפיוט  המשורר

בפסוק  המזון ברכת אחר  יא )לסיים כט  יבר"ך (תהלים  ה ' יתן  לעמו  עוז (בגימטריאה '

וכנ"ל) בשלום ,רל"ב  עמו  מלבו"ש )את  עדותיך).(אותיות  דרך מספר  מועתק  כאן .(עד

רבה בשמחה  התורה  ברכת

חיים אורח  הרב  א )ערוך  סעיף מז מאד :(סימן בה  ליזהר צריך  התורה  ברכת 
היתה  שלא  לפי תחלה  בתורה  ברכו שלא מפני  אלא  הארץ חרבה  שלא
עליהם  הגינה לא  לכן בברכתה  מזלזלים היו  לכך  עליה  לברך כך כל  בעיניהם חשובה 

הרבה  בה שעסקו פי  על  אף שלתורתם  חמדתו כלי שתהיה  אדם כל  יראה  ולכך
בשמחה עליה  לברך בעיניו  חשובה  יום בכל בה משתעשע שהיה  הוא ברוך  הקדוש

שבעולם, הנאות כל  מעל הנמשך יותר לשלשלת ויזכה  לשמה  בה  שעוסק  מורה שזה
ובקשתו שאלתו  שתעשה וגו' זרעך ומפי מפיך ימושו  לא שהוא  לשמה  בה  לעוסק 
כי צאצאינו וצאצאי להוסיף מדקדקים  ויש וצאצאינו אנחנו  ונהיה בברכתה  שמבקש
צריך  ואין לעולם  מזרעו פוסקת תורה  אין שוב חכם תלמיד בנו ובן  ובנו  שהוא כל 

בנים . בני ג"כ  הם צאצאינו בכלל כי לכך



          

גדולה בשמחה  לומר צריך  המזון ברכת

קפ "ג )רבה סי ' ערוך:(או"ח  בשולחן  לוריאכתב צריךמהר "י המזון  ברכת
גדולה בשמחה  כך לומר  ואחר וגו' יחנינו אלוקים בנגינות למנצח  ויאמר  ,

ואנחנו וגו ' ה ' תהילות  כך ואחר וגו', נשמע הכל  דבר  סוף הפסוק  ה ' את  אברכה
אצבעותיו חמישה על הכוס  שיהיה באופן  בימין  ויניחם ידיו  בב ' ונוטל וגו', נברך 

המזון. ברכת בכל בכוס  עיניו ויתן ממש  גבוהים על שלו

יברך אם להתעשר סגולה  וזו  בשמחה  שיברך כדי המשמחו  דבר וישתה יאכל
רם ובקול בשמחה 

, חיים אורח - א  כרך  א חלק  פז  א )עטרת סימן ריש  אורחיה (מילואים  ואגב :
ז יקרה במצוה  הכא דאורייתא,דאיירינן  עשה  דהווי דברכהמ "ז בשו"עו (עי '

ס "ג ) רט, וסי' ס "ד. קפד, סי' למורינו אור "ח  דחזינן במאי  אוכל לא במילין עצור גאון,
הקדוש הזוהר גליון  על אורות " "נצוצי בהגהותיו זיע"א חיד"א רבינו בפר'עוזינו

א )ויקהל  הערה ע "א ריח , דמברך (דף מאן התם , דאמרינן  הזוה"ק דברי  על  שם שכתב 
ולא  בחדוה רעותיה לשוואה ליביה  לכוונא בעי  שבעא מגו הוא בריך לקודשא
ובעינא  בחדוה מברך  דאיהו וכמה  וכו' דא ברזא  בחדוה  דיברך אלא  עציב אשתכח 

הזוה "ק  לשון במתק יעו"ש  וכו ', טבא  ובעינא  בחדוה  ליה  יהבין  הכי חיובטבא בענין
הלב ובכוונת  בשמחה המזון הוסיף.ברכת  שם החיד "א  וז"ל .ורבינו  אורות בניצוצי 

דבר וישתה יאכל ולכן  וכו' המזון ברכת בשעת עצב יהיה  ולא בשמחה רצונו ולכוון
רם ובקול בשמחה יברך  אם להתעשר סגולה וזו בשמחה  שיברך כדי כמ "ש המשמחו

מהפסוק  זה ענין לרמוז ואפשר וכו ', בעוה"ב גם  שכרו גודל י ')לקמיה  ברכת (משלי
שהיא  המזון ברכת היא - ה' ברכת  פי ' עמה . עצב  יוסיף ולא תעשיר, היא  ה'
בתנאי - אותה למברך תעשיר  היא - מדרבנן , הוי  הברכות  דשאר דוקא מדאורייתא
אחרא . הסטרא  לסלק בשמחה  אותה שיברך כתיקונה שתהיה - עמה עצב  יוסיף  ולא -

יעו "ש. עכת "ד ,

ימיו  כל בכבוד  לו  מצוין מזונותיו המזון  בברכת הזהיר שכל  מרבותי  אני מקובל

החינוך בספר תל)גם  מצוה י"א (בסוף  מרבותי אני  מקובל כך  וז"ל. שכתב 
ודברי עכ "ל . ימיו. כל  בכבוד לו  מצוין מזונותיו המזון בברכת  הזהיר שכל
בשמחה  המזון  ברכת המברך בשבח  המדבר הנ "ל דרשב"י במאמרו  הנ "ל הזוה "ק 
לדברי דמסייע  תנא השמים , מן וברכה טובה עליו ישפיעו זה כנגד  אשר  הלב , וכוונת 
הראשונים  דרבותינו  אמת  והן החינוך , בעל הרב  שהביא  כמלאכים ראשונים רבותינו 
בבית  עי' דוכתי בכמה רבותינו  מדברי וכדמוכח הקדוש , הזוהר  ספר בידם היה לא 

חאור "ח קעג )יוסף ביו "ד(סי' משה ובדרכי וכו ', מחמירין ויש  ב )ד"ה  אות פט, ,(סי'
יאיר  חוות  קצז)ובשו"ת  הג(סי' בשם גם  וראה  טובא , ח"בועוד  אותדולים  ז, (מער'

הזוה "ק ח ) ספר  את  ראו שהגאונים  דאמרי  איכא  דהרי  לומר  יש אולי מ "מ  יעו"ש. ,

  

חיים זרע בס' סופר  להגר "י עי' גנזוהו, קנז)ואח "כ  עמוד כח , יעו "ש.(סי' בזה , מש "כ
הקדוש, בזוהר  הדברים  את ראו  שהם  מהגאונים  הראשונים  היו  מקובלים  שמא  וא "כ 
דאם  לעיל שאמרנו מה ולפי וק"ל. אחריהם. הבאים לדורות הדברים  את  והעבירו 
דכוונתו אפשר  וכו ' רבותי  שכתב מה  א"כ הרא "ה  הוא  החינוך ס' את  המחבר  הרב
גב  על  אף  כי מרנן דסברי מרבותינו רבים  איכא  שהרי ולומר להוסיף יש  להרמב"ן ,

מ "מ  הזוה"ק ספר את ראו  לא הזוהרשהראשונים ספר לו נגלה  ז "ל ועי'הרמב"ן 
- תשל "ט  ירושלים מהדו ' - הגדולים שם  ספר על ציון  מנחם בהגהות מער 'בזה  (ח "ב 

ט ) אות  שםז, הזוהרשהביא ספר ראה ז"ל דהרמב "ן החליטו וא "כ דרבים  יעו"ש . ,
ממש , מהזוהר  זה דבר ראה דהרמב "ן י "ל בחכמתלפ"ז  ושם יד לו היה  והרמב"ן

כנודע והקבלה  ח "א הזוהר שה"ג קסב )עי ' אות מ , ממנו(מער' שקיבל  והוא יעו"ש . ,
הרמב"ן אף לעולם כי  לוחמים  רבים  זה דכנגד  היא  האמת  אולם  תלמידו. ז "ל הרא"ה

ציון מנחם בהגהות עי' הזוה "ק , ספר  ראה  לא  וכתב (הנ"ל)ז "ל הכי  ס"ל גופיה שהוא
דכאמור גם  ומה  יעו"ש, הזוה "ק. ספר  את ראה לא  דהרמב "ן לזה ראיות  להביא שיש
מוסכם , אינו זה  דבר  החינוך, ספר את  המחבר הרב הוא  דהרא "ה  דאמרינן זה  ענין גם 

פז. עטרת  שו"ת  עכ "ל  יותר . בזה  אכמ"ל וכאמור

זל  ח לי ה י לא ואם דבעי  רכת ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹלבר

 אחדים א')דברים דרשה  בברכות (דרשות  מאד ליזהר הגזל, ומדין  שאמרויג : ,
ע "ב )ז"ל ל"ה וכנסת (ברכות להקב"ה גוזל  כאלו  ברכה  בלא  הנהנה כל 

בגזל  נכלל מהברכה, ידלג  תיבה  או  אות  אם כן שהוא בכל הגזל שדין וכשם  ישראל,
והוא  בשמו , ולברך  לשרתו  יתברך, ברחמיו  שהרשנו  די לא כי  לנו אוי מהקב"ה.
פגומות  אבנים כמשליך  מפיו ברכה  שזורק אלא  הימנה, למעלה  שאין  גדולה
ובבואו לבו, ובכל בנחת  לדבר יותר לב נותן ודאי  משרתו  עם  ידבר ואילו ונמאסות,
קאמר, מאי ידע  לא  בו, ומסתכל רואה והוא  בידו  נשמתו אשר  עולם  לבורא לברך 

המה  לה 'ולרוב  מתפללים שאנו לנו  אוי  וברכות , בתפלה ואותיות  תיבות בולע ירות
העולם מן  האדם שמוציאין  מהג' היא  והקנאה עמנו. בל  ולבנו אותו  (אבותומברכים

מכ"א ) מהתאוה .פ"ד נמשך  זה  וכל ,

לה ' אשירה

כפי הדיבור  שתענית מקובלנו זי "ע: אלפייה יצחק רבי  האלוקי המקובל
ל-65,000 שוה  פעמים  3 התהלים  קריאת  עם  ויישוב יישוב בכל שנוהגים

שנה !)!!(תעניות  550 אומרת זאת  תעניות , 195.000 יוצא  ימים  3 דבריו  ולפי .
ישראל  רבי המקובל הקדוש הצדיק של הפיוט את  להמליץ אפשר  זה  ועל תעניות .

זי"ע לערך)נג'ארה 1625 שפ "ה  ה' עזה – 1550) ש"י ה ' הקדוש (צפת הפיוט מזמירותיו .

הערות 

.גזל מאיסור פליט לא הוי דעת בבלי ברכה כוונת  דאפילו יותר לכתוב  הוסיף  י "ב  דרוש  ולקמן



          

גדולה בשמחה  לומר צריך  המזון ברכת

קפ "ג )רבה סי ' ערוך:(או"ח  בשולחן  לוריאכתב צריךמהר "י המזון  ברכת
גדולה בשמחה  כך לומר  ואחר וגו' יחנינו אלוקים בנגינות למנצח  ויאמר  ,

ואנחנו וגו ' ה ' תהילות  כך ואחר וגו', נשמע הכל  דבר  סוף הפסוק  ה ' את  אברכה
אצבעותיו חמישה על הכוס  שיהיה באופן  בימין  ויניחם ידיו  בב ' ונוטל וגו', נברך 

המזון. ברכת בכל בכוס  עיניו ויתן ממש  גבוהים על שלו

יברך אם להתעשר סגולה  וזו  בשמחה  שיברך כדי המשמחו  דבר וישתה יאכל
רם ובקול בשמחה 

, חיים אורח - א  כרך  א חלק  פז  א )עטרת סימן ריש  אורחיה (מילואים  ואגב :
ז יקרה במצוה  הכא דאורייתא,דאיירינן  עשה  דהווי דברכהמ "ז בשו"עו (עי '

ס "ג ) רט, וסי' ס "ד. קפד, סי' למורינו אור "ח  דחזינן במאי  אוכל לא במילין עצור גאון,
הקדוש הזוהר גליון  על אורות " "נצוצי בהגהותיו זיע"א חיד"א רבינו בפר'עוזינו

א )ויקהל  הערה ע "א ריח , דמברך (דף מאן התם , דאמרינן  הזוה"ק דברי  על  שם שכתב 
ולא  בחדוה רעותיה לשוואה ליביה  לכוונא בעי  שבעא מגו הוא בריך לקודשא
ובעינא  בחדוה מברך  דאיהו וכמה  וכו' דא ברזא  בחדוה  דיברך אלא  עציב אשתכח 

הזוה "ק  לשון במתק יעו"ש  וכו ', טבא  ובעינא  בחדוה  ליה  יהבין  הכי חיובטבא בענין
הלב ובכוונת  בשמחה המזון הוסיף.ברכת  שם החיד "א  וז"ל .ורבינו  אורות בניצוצי 

דבר וישתה יאכל ולכן  וכו' המזון ברכת בשעת עצב יהיה  ולא בשמחה רצונו ולכוון
רם ובקול בשמחה יברך  אם להתעשר סגולה וזו בשמחה  שיברך כדי כמ "ש המשמחו

מהפסוק  זה ענין לרמוז ואפשר וכו ', בעוה"ב גם  שכרו גודל י ')לקמיה  ברכת (משלי
שהיא  המזון ברכת היא - ה' ברכת  פי ' עמה . עצב  יוסיף ולא תעשיר, היא  ה'
בתנאי - אותה למברך תעשיר  היא - מדרבנן , הוי  הברכות  דשאר דוקא מדאורייתא
אחרא . הסטרא  לסלק בשמחה  אותה שיברך כתיקונה שתהיה - עמה עצב  יוסיף  ולא -

יעו "ש. עכת "ד ,

ימיו  כל בכבוד  לו  מצוין מזונותיו המזון  בברכת הזהיר שכל  מרבותי  אני מקובל

החינוך בספר תל)גם  מצוה י"א (בסוף  מרבותי אני  מקובל כך  וז"ל. שכתב 
ודברי עכ "ל . ימיו. כל  בכבוד לו  מצוין מזונותיו המזון בברכת  הזהיר שכל
בשמחה  המזון  ברכת המברך בשבח  המדבר הנ "ל דרשב"י במאמרו  הנ "ל הזוה "ק 
לדברי דמסייע  תנא השמים , מן וברכה טובה עליו ישפיעו זה כנגד  אשר  הלב , וכוונת 
הראשונים  דרבותינו  אמת  והן החינוך , בעל הרב  שהביא  כמלאכים ראשונים רבותינו 
בבית  עי' דוכתי בכמה רבותינו  מדברי וכדמוכח הקדוש , הזוהר  ספר בידם היה לא 

חאור "ח קעג )יוסף ביו "ד(סי' משה ובדרכי וכו ', מחמירין ויש  ב )ד"ה  אות פט, ,(סי'
יאיר  חוות  קצז)ובשו"ת  הג(סי' בשם גם  וראה  טובא , ח"בועוד  אותדולים  ז, (מער'

הזוה "ק ח ) ספר  את  ראו שהגאונים  דאמרי  איכא  דהרי  לומר  יש אולי מ "מ  יעו"ש. ,

  

חיים זרע בס' סופר  להגר "י עי' גנזוהו, קנז)ואח "כ  עמוד כח , יעו "ש.(סי' בזה , מש "כ
הקדוש, בזוהר  הדברים  את ראו  שהם  מהגאונים  הראשונים  היו  מקובלים  שמא  וא "כ 
דאם  לעיל שאמרנו מה ולפי וק"ל. אחריהם. הבאים לדורות הדברים  את  והעבירו 
דכוונתו אפשר  וכו ' רבותי  שכתב מה  א"כ הרא "ה  הוא  החינוך ס' את  המחבר  הרב
גב  על  אף  כי מרנן דסברי מרבותינו רבים  איכא  שהרי ולומר להוסיף יש  להרמב"ן ,

מ "מ  הזוה"ק ספר את ראו  לא הזוהרשהראשונים ספר לו נגלה  ז "ל ועי'הרמב"ן 
- תשל "ט  ירושלים מהדו ' - הגדולים שם  ספר על ציון  מנחם בהגהות מער 'בזה  (ח "ב 

ט ) אות  שםז, הזוהרשהביא ספר ראה ז"ל דהרמב "ן החליטו וא "כ דרבים  יעו"ש . ,
ממש , מהזוהר  זה דבר ראה דהרמב "ן י "ל בחכמתלפ"ז  ושם יד לו היה  והרמב"ן

כנודע והקבלה  ח "א הזוהר שה"ג קסב )עי ' אות מ , ממנו(מער' שקיבל  והוא יעו"ש . ,
הרמב"ן אף לעולם כי  לוחמים  רבים  זה דכנגד  היא  האמת  אולם  תלמידו. ז "ל הרא"ה

ציון מנחם בהגהות עי' הזוה "ק , ספר  ראה  לא  וכתב (הנ"ל)ז "ל הכי  ס"ל גופיה שהוא
דכאמור גם  ומה  יעו"ש, הזוה "ק. ספר  את ראה לא  דהרמב "ן לזה ראיות  להביא שיש
מוסכם , אינו זה  דבר  החינוך, ספר את  המחבר הרב הוא  דהרא "ה  דאמרינן זה  ענין גם 

פז. עטרת  שו"ת  עכ "ל  יותר . בזה  אכמ"ל וכאמור

זל  ח לי ה י לא ואם דבעי  רכת ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹלבר

 אחדים א')דברים דרשה  בברכות (דרשות  מאד ליזהר הגזל, ומדין  שאמרויג : ,
ע "ב )ז"ל ל"ה וכנסת (ברכות להקב"ה גוזל  כאלו  ברכה  בלא  הנהנה כל 

בגזל  נכלל מהברכה, ידלג  תיבה  או  אות  אם כן שהוא בכל הגזל שדין וכשם  ישראל,
והוא  בשמו , ולברך  לשרתו  יתברך, ברחמיו  שהרשנו  די לא כי  לנו אוי מהקב"ה.
פגומות  אבנים כמשליך  מפיו ברכה  שזורק אלא  הימנה, למעלה  שאין  גדולה
ובבואו לבו, ובכל בנחת  לדבר יותר לב נותן ודאי  משרתו  עם  ידבר ואילו ונמאסות,
קאמר, מאי ידע  לא  בו, ומסתכל רואה והוא  בידו  נשמתו אשר  עולם  לבורא לברך 

המה  לה 'ולרוב  מתפללים שאנו לנו  אוי  וברכות , בתפלה ואותיות  תיבות בולע ירות
העולם מן  האדם שמוציאין  מהג' היא  והקנאה עמנו. בל  ולבנו אותו  (אבותומברכים
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ועלמיא" עלם ריבון  בשבת,"יה  אותו  ששרים  אלפין.בארמית , ׁש נין גּ בר  יחיה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלוּ 
בחושבניא,  גּ בוּ רּת יע וֹ ל יתברך לא  השם לפני חשוב כמה  עד  לדעת  אפשר  שאי ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

שלש  אומר  פשוט אדם בן אם  שנים . אלף בחשבון עולה שאמירתה התהלים  אמירת
עולה  רצופים] לא  [גם  פעמים שש כן ועושה דיבור  תענית  עם  ברצף תהלים פעמים
אתה  שאי – בּ חוּ ׁש בּ ניא "  גּ בוּ ר ּת יעוֹ ל  "לא  שאומר  וכמו שנה . 1101 התענה כאילו ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָלו
ואל  אלפין ", ׁש נין גּ בר  יחיה  "לוּ  כמו ששוה כדי עד  – המעלה  אבל  להבין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיכול 
המעשה  וידוע עליונה, בקדושה נאמרו שכידוע - בפיוט , רמזים מוצאים  כיצד  תתמה 
רבינו לו ושלח  – שרויליו מעט הפשיט היום  וכחום להשי"ת  ותשבחות  שירות ששר
שירתו לשמוע ירדו המלאכים כי – העליונים  בגדים ללבוש שישוב האלשי "ך

לקדמותו. ושב הענין תיקן  ומיד  להם. פרחו  השרוולים הרים זוהר )וכאשר (ליקוטי

זי"ע  הקדוש  והאר"י נאג'ארה ישראל רבי המקובל הקדוש  ברבנו מעשה
שבתבסעודת

האלוקי המקובל החכם  בזמנו שהיה זלה"ה האר"י המופלא האור  בימי היה 
אחת  ופעם  ישראל, זמירות  נעים  והיה  השלום עליו  נאג'ארה ישראל רבי
האריז"ל  וראה הטוב כמנהגו שלחנו  על שורר הנזכר  החכם היה  קדש שבת בליל 
הסתכל  ומיד ותכף  בשיריו , להשתעשע  בביתו  לבא ידודון ידודון  צבאות מלאכי 
דבר על שם, השרויים  המלאכים  מחנה לכל  וסילק  אחד  מלאך  בא כי  זלה "ה  האר "י 

בזרועות  לפנישהיה  אשר  השלחן על ראשו  על הכובע היה שלא גם  ואף מגולים  יו 
בדבר, זלה "ה  האר"י וכשהרגיש הכהןה ', יצחק רבי ולתלמידו למהרח"ו שלח

ונסתלקו שלחנו על שם  עמו משתעשעים  היו  עליון  מלאכי  כי  לאמר אזנו  את  לגלות
ה'. לפני  ובאימה בפחד עמד לא  כי על 

 רעדה אחזתו  הרב , תלמידי דברי הנזכר  ישראל  רבי המקובל החכם כשמוע
לשירו וחזר ראשו  על  וכובע בגלימתו מעוטף  גדול בכבוד  וישב מרעיד  ועמד 
בתחלה  כאשר בו  ויורדים  עולים  אלהים  מלאכי  היו ומיד ותכף  וברעדה , בגילה
לעשות . ומפליא  רואים  ז"ל  ומהרח"ו  והאר"י וכלה , חתן כבמזמוטי  ושמחים ששים

עפעפיו יתברך, הוא השגיח  שבתו ממכון  כי השכיל לבלתי לבבו יסור  פתי
על  יחוש התמים  איש אלה  כל על  כי  יקלו , ובוזיו יכבד מכבדיו אדם  בני יבחנו
להתעטף  ישראל אלהי לה' כבוד נא  וישים  שלחנו  על הניצב  עשהו  צור כבוד 
בשאר הטהור  שלחנו על  ה' בשם  לשרת  לעמוד יבא כאשר  והעליון התחתון  בלבושו 
מלא  שלחנו ותהיה שהוא  כל אפילו  עשן מעלה שמה ימצא  ובל  יראה ובל  הימים ,
הקדש  רב שבת  של בסעודות  מכן ויתר המלך, לפני כעומד ה ' ויראת בקדושה דשן 
ה ' כמלאך  לבנים  מעוטף וברעדה בגילה שלחנו על לעמוד מאד במעוזו  יתקדש

אותה . גומרו  עד סוף ועד מראש  עליו הנצבים  לכל ה')צבאות  .(סוד



 
 

וכלה  חתן - נישואין  עניני
             
             
             
             
             
              
              
             

       

            
        
         
           
             

  


ה 'תשע "ד סיון חודש לאור יצא

וראשי שיעור מגידי רבנים, ימצאו בו  0527651911 ים בת סניף העולמי הזוהר  מפעל
אדם  בני כל יעשון. אשר המעשה ואת  בה ילכו אשר הדרך  את ומחנכים מלמדים ישיבות ,
יזכו  ידה  שעל בשמחה, שמים ויראת לתורה  ביתם את  להדריך איך  נפלאה הדרכה בו  ימצאו

ע"ה, המלך דוד  שאמר כמו מאהבה  כ"ח)לתשובה  ע "ג, טֹוב ".(תהלים  לי אלהים קרבת  ִ ִֹ ֱ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ"ואני 

בלתי בהתעוררות  ונפלאה גדולה  תועלת יקבל ספק בלתי השמחה זוהר בספר המעיין
בשמחה, ה' עבודת  ידי על שמו יתברך הבורא  מצות לקיים ולהתחזק להתאמת  גבול

מופלאות. רוחניות להשגות להגיע ידה  על ושיכול 

שהוא לשון בכל הספר כל  או  זה מספר קטעים להדפיס שברצונו מי לכל נתונה הרשות
לתשובה. אחב"י לבות ולעורר  בעולם שמים ויראת תורה  להרבות  כדי ומדינה , מדינה בכל
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כשירה] [אשה  ר לי ל זמין  ה א ר  ד מה אדם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָיב

אמור צ '.)פרשת  דּ א (דף  ועל :ְ◌ַ◌ָ◌
בּ רי מק וּ ד ׁש א נׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִיבעי
דּ לא  דּ כׁש רא , מאנא  ליּה  דּ יזמין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א,
בּ מאנא  זרעא  דּ א ּפ יק  מאן  זרעי ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיפגים
למאן ווי לזרעיּה , לי ּה  ּפ גים  כּ ׁש רא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא 
, ּכ נׁש א  בּ ני בּ ׁש אר וּ מה  זרעיּה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ פגים
דּ לעילּ א  כּ גוונא  לת ּת א  דּ קאים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ כהנא 

וכ ּמ ה . כּ מה  אחת על עלּ אה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ קד וּ ה 

חכם תלמיד  בת וישא לו שיש מה  כל  אדם ימכור

 לך לך צא )פרשת  רבי(דף אמר :ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עוֹ בדוֹ י דּ את כּ ׁש רן מאן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִחיּ יא 

יתבּ ע אתר יתבא )בּ אן ז וּ וּ גא (ס"א ההוּ א ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ימ כּ ר לעוֹ לם  ּת נינן  הא  לי ּה  אמר  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִדּ יליּה .

חכם  ּת למיד  בּ ת  וי א כו' ל"גאדם (ד "א ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חזי ) דמאריּה תא ּפ קד וֹ נא חכם דּ תלמיד .ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ידי ּה . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת ּפ קדן 

 ּדּ את ו אנּ וּ ן כּ ל דּ מתני ּת א בּ רזא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יכלין דּ נ ׁש מתין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גל גּ וּ לא 
האי ועל דּ להוֹ ן . זוּ וּ גא  בּ רחמי  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאקדּ מא

חברייא. במועד אתער וּ  נשים  נושאין (אין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מקדשין) בּ רחמים .אבל אחר  יקדּ מ נּ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

קׁש ין כּ ן ועל  דּ ייקא, אחר קאמרוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְו ׁש ּפ יר
ועל  הוּ א. בּ רי דּ קוּ דׁש א ק ּמ יּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִז וּ וּ גין

כּ תיב .(פנים )כּ לּ א יי דּ רכי יׁש רים  כּ י  ודּ אי ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא ר  ד ה מעם תא ר י אדם הן מלת, אה ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמה '

ויחי רכח )פרשת הּמ לא (דף : ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
את   יבר רע מכּ ל  אוֹ תי ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ וֹ אל

ואמר , ּפ תח חיּ יא ר בּ י וגו '. (משליהנּ ערים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הא  ר ד מה אד  יב  ְְֵֵֵַַַָָָָועל
מי  . זרע  יפ א ר, לי ל זמיְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
את  ג כר, א  כלי  זרע  ְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹציא 
מה . זרע את ג למי אי . ְְְִֵֶֶַַַזרע
למה ע מד  כה  אד ני  ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹאר
אחת  על עלינה  קדה מעלה  מְְְְְִֶֶַַַַָָָֻ

וכה. ְַַָָה

, רי ע יו  מי  חיא , ר י ְֲִִִִֵֶַַַָָָאמר
?גז את [יושב] יב מק ְְִֵֵֶֶַָאיזה 
אד ימר  ל לע , נינ הרי ,ל ְְֲִִֵַָָָָָֹאמר
ובא [ד"א ,חכ למיד ת ויא  'ְְְִִַַָָָוכ
נפקד  נ ר קד חכ למיד ְְְִִִִֶַָָָראה ]

. ידְָ

 א תא ל הנה , סד  נינְְִִֶַָָָָָ
ילהק לייכ נ מת, ל  ְְְְְְִִִֶַָגלל
העיר זה ועל  .גז את  רחמיְְֲִִִֵֶֶַַָ
אבל עד,  י נ אי נ אי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָהחכמי
.רחמי אחר מיק א  ,יְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָמק
יק  ועל דק . אחר  אמר ְְְְִִֵֵֶַַָָָויפה
ל ועל ה א .  ר ד ה לפני גי ְְִִִֵַַַָָָה

ה'. רכי  ריי י תב  ו אי ניְְִִִֵַַַָָָ

את   יבר רע  מל  אתי האל  לא ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹה
ואמר, תח  חיא  רי .'וג ערי משלי ה) ְְְִִִַַַַָָָָ

אבת יט) נחלת וכי אבת. נחלת  וה ְֲֲִִַַַַַָָָית



  

 
    

כשירה] [אשה  ר לי ל זמין  ה א ר  ד מה אדם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָיב

אמור צ '.)פרשת  דּ א (דף  ועל :ְ◌ַ◌ָ◌
בּ רי מק וּ ד ׁש א נׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִיבעי
דּ לא  דּ כׁש רא , מאנא  ליּה  דּ יזמין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א,
בּ מאנא  זרעא  דּ א ּפ יק  מאן  זרעי ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיפגים
למאן ווי לזרעיּה , לי ּה  ּפ גים  כּ ׁש רא, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא 
, ּכ נׁש א  בּ ני בּ ׁש אר וּ מה  זרעיּה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ פגים
דּ לעילּ א  כּ גוונא  לת ּת א  דּ קאים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ כהנא 

וכ ּמ ה . כּ מה  אחת על עלּ אה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ קד וּ ה 

חכם תלמיד  בת וישא לו שיש מה  כל  אדם ימכור

 לך לך צא )פרשת  רבי(דף אמר :ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עוֹ בדוֹ י דּ את כּ ׁש רן מאן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִחיּ יא 

יתבּ ע אתר יתבא )בּ אן ז וּ וּ גא (ס"א ההוּ א ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ימ כּ ר לעוֹ לם  ּת נינן  הא  לי ּה  אמר  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִדּ יליּה .

חכם  ּת למיד  בּ ת  וי א כו' ל"גאדם (ד "א ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חזי ) דמאריּה תא ּפ קד וֹ נא חכם דּ תלמיד .ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ידי ּה . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת ּפ קדן 

 ּדּ את ו אנּ וּ ן כּ ל דּ מתני ּת א בּ רזא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יכלין דּ נ ׁש מתין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גל גּ וּ לא 
האי ועל דּ להוֹ ן . זוּ וּ גא  בּ רחמי  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאקדּ מא

חברייא. במועד אתער וּ  נשים  נושאין (אין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מקדשין) בּ רחמים .אבל אחר  יקדּ מ נּ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

קׁש ין כּ ן ועל  דּ ייקא, אחר קאמרוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְו ׁש ּפ יר
ועל  הוּ א. בּ רי דּ קוּ דׁש א ק ּמ יּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִז וּ וּ גין

כּ תיב .(פנים )כּ לּ א יי דּ רכי יׁש רים  כּ י  ודּ אי ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא ר  ד ה מעם תא ר י אדם הן מלת, אה ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמה '

ויחי רכח )פרשת הּמ לא (דף : ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
את   יבר רע מכּ ל  אוֹ תי ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ וֹ אל

ואמר , ּפ תח חיּ יא ר בּ י וגו '. (משליהנּ ערים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הא  ר ד מה אד  יב  ְְֵֵֵַַַָָָָועל
מי  . זרע  יפ א ר, לי ל זמיְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
את  ג כר, א  כלי  זרע  ְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹציא 
מה . זרע את ג למי אי . ְְְִֵֶֶַַַזרע
למה ע מד  כה  אד ני  ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹאר
אחת  על עלינה  קדה מעלה  מְְְְְִֶֶַַַַָָָֻ

וכה. ְַַָָה

, רי ע יו  מי  חיא , ר י ְֲִִִִֵֶַַַָָָאמר
?גז את [יושב] יב מק ְְִֵֵֶֶַָאיזה 
אד ימר  ל לע , נינ הרי ,ל ְְֲִִֵַָָָָָֹאמר
ובא [ד"א ,חכ למיד ת ויא  'ְְְִִַַָָָוכ
נפקד  נ ר קד חכ למיד ְְְִִִִֶַָָָראה ]

. ידְָ

 א תא ל הנה , סד  נינְְִִֶַָָָָָ
ילהק לייכ נ מת, ל  ְְְְְְִִִֶַָגלל
העיר זה ועל  .גז את  רחמיְְֲִִִֵֶֶַַָ
אבל עד,  י נ אי נ אי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָהחכמי
.רחמי אחר מיק א  ,יְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָמק
יק  ועל דק . אחר  אמר ְְְְִִֵֵֶַַָָָויפה
ל ועל ה א .  ר ד ה לפני גי ְְִִִֵַַַָָָה

ה'. רכי  ריי י תב  ו אי ניְְִִִֵַַַָָָ

את   יבר רע  מל  אתי האל  לא ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹה
ואמר, תח  חיא  רי .'וג ערי משלי ה) ְְְִִִַַַַָָָָ

אבת יט) נחלת וכי אבת. נחלת  וה ְֲֲִִַַַַַָָָית



      

נחלת יט ) וכי אבוֹ ת, נחלת והוֹ ן  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ ית
יהיב  ה וּ א   בּ רי ק וּ ד ׁש א והא  אינהוּ , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָאבוֹ ת 
בּ יתא  דּ אחסין דּ כיון א לּ א , נׁש . לבּ ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
כּ לּ א  דּ יחסין  לזמנין  וּ ממוֹ נא , נ ׁש  ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבר
וּ מיי אבל דאב וֹ ת . אחסנא  ויהא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלברי ּה ,
אחסין כּ ד  דּ אּת תא , בּ גין  מ שׂ כּ לת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאה 
הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  מעם  נ ׁש , בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
ק וּ ד ׁש א  לּה  יחסין לא  דּ הא  לּה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַאחסין 
מכריזין כּ ד א לּ א נ ׁש , לבּ ר ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ רקיעא . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲעלי ּה 

לע לם בא א עד  זגים מזג הא  ר  ד ְִִֵֶַַַָָָָָֹה

 עד זווּ גין, מזוּ וג  הוּ א   בּ רי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌
זכוּ  וכד לעלמא. ייתוּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָלא 
לוֹ ן יהבי  הכי עוֹ בדיה וֹ ן, לפוּ ם נ ׁש א  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 
דּ ק וּ ד ׁש א  ק ּמ יּה  את גּ לּ יין וכלּ א  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאּת תא ,
הכי דּ זכּ אין, עוֹ בדין וּ לפ וּ ם  הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

זוּ וּ גין. ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְמזוּ וג 

מלת. אה  ְִֵֶַָָמה '

ויחי רכח )פרשת וּ לזמנין(דף  :ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואסטי בּ קליטין , סליק וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ קא
זוּ וּ גיּה  סליק ארחיּה , נ ׁש  בּ ר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהה וּ א 
יכ ׁש ר וכד עוֹ בד וֹ י, דּ יכ ׁש ר עד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְלאחרא ,

דּ מט  אוֹ  גּ ברע וֹ בדוֹ י , את דּ חי  זמניּה , י  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ודא  דּ יליּה . ונטיל  האי  ואתי גבר, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י 
מכּ לּ א  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ק ּמ י ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָקׁש י
וּ בגין אחרא, גברא מּק ּמ י  נ ׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדחיא 
א ּת תא  יהיב איהוּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א   ָּכ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ א  ועל  זוּ וּ גין. אתיין  וּ מנּ י ּה  נ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלבּ ר

משׂ כּ לת . א ה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵוּ מיי 

 כּ לּ א יהיב ה וּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  , ּכ ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌
משׂ כּ לת  א ה תימא ואי נ ׁש . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבר
דּ ק וּ ד ׁש א  גּ ב על  אף  חזי, ּת א אחרא. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְולא
למיהב  נׁש  ל בּ ר טבאן  אזמין ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ק וּ ד ׁש א  מעם  ארח וֹ י אסטי והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵליּה ,

הל ת נ ה א  ר  דה והרי ,ֲֵֵֵַַַָָֹה
ית   רי יו א א , ?אד ְִִִֵֵֶֶַָָָָלבני
הל רי י  לפעמי ,האד לב ממְְִִִֶַָָָָָֹ
מה' אבל האבת, ירת ויהיה  ,ְְְְֲִִֵֶַָָָֻלבנ
ר הא ה,  מ מלת, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָא ה
מע ת א ר י הא ,אד  ה ת ִֵֵֶַָָָָא
ת א רי י לא הרי ה א , ר ד ֲִֵֶַָָָֹה
אא האד  לב ה א  ר ד ְֶֶַָָָָָָה

רקיע. עליו כריזיְְִִִֶַַָָָָ

א עד  גיז מזג ה א  ר  דהְִִֵֶֶַַַָָֹ
לפי  אד ני ככ .ל לע  ְְְִֵֶָָָָָָבא
והל א ה, לה תנינ  ,יה ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹמע
לפי  הא, ר דה לפני ְְִִֵַָָָל י

.גיז מזג  יקיצ ל י ְֲִִִִִֵֶַַַָמע

מסטה ,מאזני ליע ְְְְְִִִִֶֶַַָֹולפעמי
עד לאחר ג ז ע לה , ר האי ת ְְִִֵֶַַַָא
 א מע יו ככיר מעיו, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָכיר 
בא ,אי מני אי נדחה ,זמ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָיע
לפני  קה  וזה . את ול קח  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָזה
אי לדח ת מהל, ה א  ר ד ְִִֵַַָָֹה
הא  ר  ד ה ולכ אחר, אי ְְִִֵֵֵַַָָָמני
אי מ ,האד לב א ה  ת נ ְִִִֵֶֶָָָָָה א 

מלת. אה מה' ולכ .גי ְְִִִֵֵֶַַָָָה

 לב ה ל ת נ הא  ר דה  ְֵֵֶַַָָָֹלכ
ולא מלת אה אמר, וא .ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהאד
דה ב על א ראה , א ְֵֶֶֶַַַַַָאחרת
,ל לתת לאד ט ב  מזמי הא   רְִֵַָָָָָ
הא ר  דה מע דר מסטה ְְְִֵֶַַַָָוהא

  

מההוּ א  אחרא , סטרא  לגבּ י  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ליּה  ייתי בּ י ּה , דּ אתדּ בּ ק אחרא ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִסטרא

בּ כל דּ ייתי, כל)מאן  וכל (נ"א  קטרוּ גין, ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ רי ק וּ ד ׁש א מעם לי ּה  אתיין  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִבּ יׁש ין,
דּ אתדּ בּ ק  בּ יׁש א סטרא מהה וּ א  א לּ א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶהוּ א,

דּ עבד . ע וֹ בדין  בּ אינ וּ ן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ יּה ,

מלת היא א ה  ל מזמין  ה א מתרה, ה א ר  דהְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

, משׂ כּ לת איהי דּ לאו  א ּת תא דּ א , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש למה, דּ א  על ז)קרא  (קהלת ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ

בּ גין הא ה. את מ ּמ ות מר  אני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵוּ מ וֹ צא 
עלי ּה ,  מׁש י ה וּ א  נׁש , דּ בּ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְדּ חוֹ בוֹ י 
ק וּ ד ׁש א  כּ ד דּ א ועל  דּ עבד . עוֹ בדין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן
בּ גין נ ׁש , בּ בר  בּ י ּה  אתרעי הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אנ ּת וּ  לי ּה  אזמין  איהוּ  דּ כׁש רן , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ בדוֹ י 
מגּ וֹ  בּ פ וּ רקן, ליּה  וּ פריק משׂ כּ לת , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי 

אחרא . ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִסטרא 

האדם ני  זגי הם? מי  עלמת, רא ה א ר  ד ְִִֵֵֵֵַָָָָָָה

 לך לך  פט )פרשת וּ מההוּ א (דף :ֵ◌ַ◌
הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  וּ להלאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיוֹ מא 
נ ׁש א . דּ בני  ז וּ וּ גין  אנּ וּ ן, וּ מאן עלמין. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רי
הוּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א זמנא מההוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
לפלוֹ ני. ּפ לוֹ ני בּ ת  וא וֹ מר זוּ וּ גין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמזוּ וג 

בּ רי. דּ הוּ א עלמין א נּ וּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוא לּ ין 

בחדות כינת הא ר  ד ה את ל ף  ְְְְִֵֶֶַַָָָָיש

פנחס רי"ט )פרשת אבל (דף :ֲ◌ָ◌
הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  דּ ׁש ּת יף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
ייתי אם דּ ילי ּה , בּ חדוה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כינּת יּה 
ק וּ ד ׁש א  חדוה. בּ ההיא  לקטרגא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגא
בּ ההוּ א  מ ׁש ּת ּת ף וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ י ּה  כּ תיב מה  סג )צערא . בּ כל (ישעיה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גין וּ במאי. צר. ל וֹ  צא )צרתם  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בצרה . אנכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע ּמ וֹ 

יבא  דק אחר צד תמא אחר ְְִֵֵֵֶַַַַַָֹלצד
וכל  גיטרה [כל] כל בא , מה   ְְְִִֶַַָָָֹל
ר  ד ה מ אליו באי ולא ְִִֵַָָָָָָֹהרע ת,
 דק רע  צד  ת מא אא ְִֵֶֶַַָָה א 

עה. ימע ת אְֲִֶַָָָ

על קרא  מלת, אינ א ה זה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל
למה, ז)זה  מות (קהלת  מר  אני מצא ְֲִִֵֶֶַָֹֹֹ

הא האד חטאי מ הא ה , ֲִִֵֶֶָָָָָָאת
,ולכ ע ה . י מע תא עליו ְְֲִֵֵֶַָָָָָָמ
אד מתר ה הא ר  דהְְִֶֶַַָָָָָ
ל מזמי ה א  ,רי ה מעיו ְְֲִִִֵַַַָמ
פדת  דהפ מלת, היא  ְְִִִֵֶֶֶַָא ה

האחר. ה ד ִֵַַַָמ

הא ר דה והלאה, ה ת מאְֵַַָָָָָ
.האד ני ז גי  ?ה מי ע למת, ְִִֵֵֵֵָָָָרא 
הא ר דה מה ת מא ְֲֵֵֶַַַָָהרי 
לפלני. לני ת ואמר: גיז ְְְְִִִִִֵֵַַמז ג

ברא. הא הע למת ה  ְֵֵֵֶָָוא

הא ר דה את   מי ְֲִֵֶֶַַָָָאבל
מקטרג יבא א ,בחדות כינתְְְְְִִֵֶַָָָ
הא ר  דה חדוה, ת א ְְְְֵֶַַָָָָלקטרג
תב מה  צער. ת א  מ כינתְְְִִֵַַַַָָ

?( סג  ה ?(שב צר . ל צרת ְֶַָָָָָכל
בצרה. אנכי ע ְִִִֶָָָֹמ



      

נחלת יט ) וכי אבוֹ ת, נחלת והוֹ ן  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ ית
יהיב  ה וּ א   בּ רי ק וּ ד ׁש א והא  אינהוּ , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָאבוֹ ת 
בּ יתא  דּ אחסין דּ כיון א לּ א , נׁש . לבּ ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
כּ לּ א  דּ יחסין  לזמנין  וּ ממוֹ נא , נ ׁש  ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבר
וּ מיי אבל דאב וֹ ת . אחסנא  ויהא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלברי ּה ,
אחסין כּ ד  דּ אּת תא , בּ גין  מ שׂ כּ לת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאה 
הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  מעם  נ ׁש , בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
ק וּ ד ׁש א  לּה  יחסין לא  דּ הא  לּה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַאחסין 
מכריזין כּ ד א לּ א נ ׁש , לבּ ר ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ רקיעא . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲעלי ּה 

לע לם בא א עד  זגים מזג הא  ר  ד ְִִֵֶַַַָָָָָֹה

 עד זווּ גין, מזוּ וג  הוּ א   בּ רי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌
זכוּ  וכד לעלמא. ייתוּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָלא 
לוֹ ן יהבי  הכי עוֹ בדיה וֹ ן, לפוּ ם נ ׁש א  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 
דּ ק וּ ד ׁש א  ק ּמ יּה  את גּ לּ יין וכלּ א  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאּת תא ,
הכי דּ זכּ אין, עוֹ בדין וּ לפ וּ ם  הוּ א, ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

זוּ וּ גין. ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְמזוּ וג 

מלת. אה  ְִֵֶַָָמה '

ויחי רכח )פרשת וּ לזמנין(דף  :ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואסטי בּ קליטין , סליק וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ קא
זוּ וּ גיּה  סליק ארחיּה , נ ׁש  בּ ר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהה וּ א 
יכ ׁש ר וכד עוֹ בד וֹ י, דּ יכ ׁש ר עד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְלאחרא ,

דּ מט  אוֹ  גּ ברע וֹ בדוֹ י , את דּ חי  זמניּה , י  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ודא  דּ יליּה . ונטיל  האי  ואתי גבר, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י 
מכּ לּ א  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ק ּמ י ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָקׁש י
וּ בגין אחרא, גברא מּק ּמ י  נ ׁש  בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדחיא 
א ּת תא  יהיב איהוּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א   ָּכ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ א  ועל  זוּ וּ גין. אתיין  וּ מנּ י ּה  נ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלבּ ר

משׂ כּ לת . א ה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵוּ מיי 

 כּ לּ א יהיב ה וּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  , ּכ ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌
משׂ כּ לת  א ה תימא ואי נ ׁש . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבר
דּ ק וּ ד ׁש א  גּ ב על  אף  חזי, ּת א אחרא. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְולא
למיהב  נׁש  ל בּ ר טבאן  אזמין ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ק וּ ד ׁש א  מעם  ארח וֹ י אסטי והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵליּה ,

הל ת נ ה א  ר  דה והרי ,ֲֵֵֵַַַָָֹה
ית   רי יו א א , ?אד ְִִִֵֵֶֶַָָָָלבני
הל רי י  לפעמי ,האד לב ממְְִִִֶַָָָָָֹ
מה' אבל האבת, ירת ויהיה  ,ְְְְֲִִֵֶַָָָֻלבנ
ר הא ה,  מ מלת, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָא ה
מע ת א ר י הא ,אד  ה ת ִֵֵֶַָָָָא
ת א רי י לא הרי ה א , ר ד ֲִֵֶַָָָֹה
אא האד  לב ה א  ר ד ְֶֶַָָָָָָה

רקיע. עליו כריזיְְִִִֶַַָָָָ

א עד  גיז מזג ה א  ר  דהְִִֵֶֶַַַָָֹ
לפי  אד ני ככ .ל לע  ְְְִֵֶָָָָָָבא
והל א ה, לה תנינ  ,יה ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹמע
לפי  הא, ר דה לפני ְְִִֵַָָָל י

.גיז מזג  יקיצ ל י ְֲִִִִִֵֶַַַָמע

מסטה ,מאזני ליע ְְְְְִִִִֶֶַַָֹולפעמי
עד לאחר ג ז ע לה , ר האי ת ְְִִֵֶַַַָא
 א מע יו ככיר מעיו, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָכיר 
בא ,אי מני אי נדחה ,זמ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָיע
לפני  קה  וזה . את ול קח  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָזה
אי לדח ת מהל, ה א  ר ד ְִִֵַַָָֹה
הא  ר  ד ה ולכ אחר, אי ְְִִֵֵֵַַָָָמני
אי מ ,האד לב א ה  ת נ ְִִִֵֶֶָָָָָה א 

מלת. אה מה' ולכ .גי ְְִִִֵֵֶַַָָָה

 לב ה ל ת נ הא  ר דה  ְֵֵֶַַָָָֹלכ
ולא מלת אה אמר, וא .ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהאד
דה ב על א ראה , א ְֵֶֶֶַַַַַָאחרת
,ל לתת לאד ט ב  מזמי הא   רְִֵַָָָָָ
הא ר  דה מע דר מסטה ְְְִֵֶַַַָָוהא

  

מההוּ א  אחרא , סטרא  לגבּ י  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ליּה  ייתי בּ י ּה , דּ אתדּ בּ ק אחרא ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִסטרא

בּ כל דּ ייתי, כל)מאן  וכל (נ"א  קטרוּ גין, ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ רי ק וּ ד ׁש א מעם לי ּה  אתיין  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִבּ יׁש ין,
דּ אתדּ בּ ק  בּ יׁש א סטרא מהה וּ א  א לּ א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶהוּ א,

דּ עבד . ע וֹ בדין  בּ אינ וּ ן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ יּה ,

מלת היא א ה  ל מזמין  ה א מתרה, ה א ר  דהְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

, משׂ כּ לת איהי דּ לאו  א ּת תא דּ א , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש למה, דּ א  על ז)קרא  (קהלת ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ

בּ גין הא ה. את מ ּמ ות מר  אני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵוּ מ וֹ צא 
עלי ּה ,  מׁש י ה וּ א  נׁש , דּ בּ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְדּ חוֹ בוֹ י 
ק וּ ד ׁש א  כּ ד דּ א ועל  דּ עבד . עוֹ בדין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן
בּ גין נ ׁש , בּ בר  בּ י ּה  אתרעי הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אנ ּת וּ  לי ּה  אזמין  איהוּ  דּ כׁש רן , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ בדוֹ י 
מגּ וֹ  בּ פ וּ רקן, ליּה  וּ פריק משׂ כּ לת , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי 

אחרא . ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִסטרא 

האדם ני  זגי הם? מי  עלמת, רא ה א ר  ד ְִִֵֵֵֵַָָָָָָה

 לך לך  פט )פרשת וּ מההוּ א (דף :ֵ◌ַ◌
הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  וּ להלאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיוֹ מא 
נ ׁש א . דּ בני  ז וּ וּ גין  אנּ וּ ן, וּ מאן עלמין. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רי
הוּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א זמנא מההוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
לפלוֹ ני. ּפ לוֹ ני בּ ת  וא וֹ מר זוּ וּ גין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמזוּ וג 

בּ רי. דּ הוּ א עלמין א נּ וּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוא לּ ין 

בחדות כינת הא ר  ד ה את ל ף  ְְְְִֵֶֶַַָָָָיש

פנחס רי"ט )פרשת אבל (דף :ֲ◌ָ◌
הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  דּ ׁש ּת יף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
ייתי אם דּ ילי ּה , בּ חדוה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כינּת יּה 
ק וּ ד ׁש א  חדוה. בּ ההיא  לקטרגא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגא
בּ ההוּ א  מ ׁש ּת ּת ף וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ י ּה  כּ תיב מה  סג )צערא . בּ כל (ישעיה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ גין וּ במאי. צר. ל וֹ  צא )צרתם  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בצרה . אנכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע ּמ וֹ 

יבא  דק אחר צד תמא אחר ְְִֵֵֵֶַַַַַָֹלצד
וכל  גיטרה [כל] כל בא , מה   ְְְִִֶַַָָָֹל
ר  ד ה מ אליו באי ולא ְִִֵַָָָָָָֹהרע ת,
 דק רע  צד  ת מא אא ְִֵֶֶַַָָה א 

עה. ימע ת אְֲִֶַָָָ

על קרא  מלת, אינ א ה זה, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל
למה, ז)זה  מות (קהלת  מר  אני מצא ְֲִִֵֶֶַָֹֹֹ

הא האד חטאי מ הא ה , ֲִִֵֶֶָָָָָָאת
,ולכ ע ה . י מע תא עליו ְְֲִֵֵֶַָָָָָָמ
אד מתר ה הא ר  דהְְִֶֶַַָָָָָ
ל מזמי ה א  ,רי ה מעיו ְְֲִִִֵַַַָמ
פדת  דהפ מלת, היא  ְְִִִֵֶֶֶַָא ה

האחר. ה ד ִֵַַַָמ

הא ר דה והלאה, ה ת מאְֵַַָָָָָ
.האד ני ז גי  ?ה מי ע למת, ְִִֵֵֵֵָָָָרא 
הא ר דה מה ת מא ְֲֵֵֶַַַָָהרי 
לפלני. לני ת ואמר: גיז ְְְְִִִִִֵֵַַמז ג

ברא. הא הע למת ה  ְֵֵֵֶָָוא

הא ר דה את   מי ְֲִֵֶֶַַָָָאבל
מקטרג יבא א ,בחדות כינתְְְְְִִֵֶַָָָ
הא ר  דה חדוה, ת א ְְְְֵֶַַָָָָלקטרג
תב מה  צער. ת א  מ כינתְְְִִֵַַַַָָ

?( סג  ה ?(שב צר . ל צרת ְֶַָָָָָכל
בצרה. אנכי ע ְִִִֶָָָֹמ



      

חדוה ת לא ע מביאם עדן  מן   וא אביו עוקר ה א ר ד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָה

 לׁש ּת פא לישׂ ראל לוֹ ן  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלּ קוּ דׁש א 

דּ לה וֹ ן. אלאבּ חדוה  חדוה, איהו  דלאו (בגין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
מאלין) דיליה קמט )דּ כּת יב ,בשותפות (שם  ִ◌ְ◌ִ◌

חדוה  ההוּ א בּ עוֹ שׂ יו. י שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח
בּ עוֹ שׂ יו. אלּ א  איה וּ , לאו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל
א לּ ין א לּ א  לי ּה . מבּ עי  בּ עוֹ שׂ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ שׂ יו ,
ואביו וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ מיתוּ , גּ ב על דּ אף  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּמ וֹ ,
עּמ יּה  לוֹ ן  ואייתי עדן , מ גּ ן ל וֹ ן אעקר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
עם  דּ חדוה  חוּ לקא לנטלא חדוה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלההוּ א
דא ּת  כּ מה  וּ ׁש כינּת יּה . ה וּ א   בּ רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

מ )אמר  חרבּ וֹ .(איוב יגּ ׁש  הע וֹ שׂ וֹ  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כל ותח ת, ירת למה, אתם לערר יראל צריכים נ נים מיני  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָכה
נןמיני ִִֵ

 פנחס רכ"ו)פרשת ׁש כינ ּת א (דף :ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ראׁש ית , מעשׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִאיהי
בּ ראׁש ית  בּ מע שׂ ה דּ וֹ רׁש ין  אין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוא וֹ קמוּ ה,
אינּ וּ ן דּ אילנא , דּ ענ ּפ ין בּ גין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש נים .
ידוֹ "ד  חיון, בּ כנפי מ לּ מעלה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ ר וּ דוֹ ת
לימינא , חתן לשׂ מאלא . אדנ"י ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִלימינא ,

לשׂ מאל  לחוּ ּפ ה ,כּ לּ ה  לּה  אתיין  כּ ד א. ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ישׂ ראל  צּ ריכין נ גּ וּ נא, מיני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
ות ׁש בּ ח וֹ ת , בּ ׁש ירוֹ ת  לת ּת א , ל וֹ ן ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלא ּת ערא
אתיין קא הא  בּ צּ לוֹ תא , נ גּ וּ נא  מיני  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל 

◌ָ◌ַלחוּ ּפ ה .

מע  קריאת ל רכת בע הן  רכת, בע אתן  לבר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָצרי

 פנחס רכ"ו)פרשת  וּ צּ ריכין(דף :ְ◌ִ◌ִ◌
לכּ לּ ה . קדוּ ׁש ין  למיהב  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
למהוי דּ יד, דּ תפלּ ה בּ ק וּ רא  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחתנא,
בּ תפילין לוֹ ן  וּ לעטרא  ליּה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקׁש ירא 
דכתיב , הוּ א הדא  ּפ אר, דּ איה וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְדּ רי ׁש א ,

את   ל ליראל לה  לנ ימְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
? בחדות כינת הא  ר ד ְְְִֶַָָָָָה
מאלו) שלו בשתפות אלא שמחה, שאינה משו)

קמט)תב יו.(תהליע יראל ימח  ְְְִִֵֶַָָָֹ
אא ,אינ יראל ל חדוה ת ְְִֵֵֶֶֶָָָָָא
לכב!  ל צרי  ע עיו?! ְְְְִִָָָֹֹֹע יו.
,כינת הא  ר דה  א ְִֵֶַָָָָא א
דה ,ת ב על  א .וא ְְִִֵֶֶַַַַָָואביו 
 ע מביא עד מ קר ע הא  רְְִִִֵֶַָָָ
ע חדוה ל חלק לקחת חדוה, תְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלא
אמר מ ,כינת הא ר ד ְְֱִֶֶַַָָָה

מ ) חר .(איוב  י  ְֵַַָֹהע

,הבאר ברא ית, מעה היא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָכינה 
.ני בראית מעה יר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַאי
די ר ה האיל ענפי ְְִִִֵֵֶַָָמ
,לימי יהו "ה הח ת כנפי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָֹמלמעלה
ל מאל. ה  ,לימי  חת למאל. ְְְֲִִִַָָָָָֹֹאדנ "י
מיני  כה לח ה, ת א מביאי ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻא ר
ת א לע רר  יראל צריכי ני ְְְִִִִִֵֵָָנ
,נ מיני  כל ותח ת, יר ת ְְְְְִִִִֵַָָָלמה ,

לח ה. אי ה ה ה  ְִִִִֵֵַָָָֻתפה

ל ה י ק לתת יראל  צריכיְְִִִִִֵֵַַָָָ
תלהי יד , ל פ ה קירת ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמהחת
ל י תפ ת א לע ר ,ל ְְְִִִֵֶַָָקרה

תב זה אר . היא  ,כד )רא (יחזקאל ְִֵֶֶֶָֹ
ל ריכת  ל ו .עלי חב  ארְְְְֲִֵֶֶָָֹ

  

כד) וּ תלת (יחזקאל . עלי חב וּ ׁש   ְּפ אר◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קדוּ וֹ ת , ג ' לקבל  דּ רצּ וּ עה, ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְכּ ריכין

קד וֹ ׁש , קדוֹ ׁש  קדוֹ ׁש  (רצועה )דּ אינּ וּ ן  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לוֹ ן לברכא  וצּ רי י ׁש לּ ׁש וּ .  ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְקדוּ ה 
בּ רכוֹ ת  ׁש בע  דּ אינּ וּ ן  בּ רכאן, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
לפניה  ׁש ּת ים בּ חר  ׁש מע, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ קריאת
לפניה  ׁש ּת ים וּ בערב לאחריה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת 

לאחריה . ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים 

לב י  ולבן תכלת מזהב ת, ציצת  מצוה , נפי צרת היא ח ה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻכה
וה ל ה  ל ְְֶֶַַַָה

פנחס רכ"פרשת  ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה :ו)(דף 
דּ כנפי בּ דיּ וּ קנא דּ איהי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ חוּ ּפ ה,
ולבן, וּ תכלת  מ וּ זהב וֹ ת , בּ צּ י צּ י וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצּ וה,
בּ דא . דּ א  כּ ליל  רחמים, וכּס א דּ ין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִכּ ּס א 
בּ כ ּמ ה  סחרני ּה . וחליין, קׁש רים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
סגוּ ל וֹ ת , מליין  יּק ירין , ואבנין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרגּ לאן
ור ּמ וֹ נין, דּ זגין  כּ דּ יוּ קנא  לגבּ יּה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַסחרין
ד ' דּ אינּ וּ ן  וּ מטרוֹ ניתא , מלכּ א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לב וּ ׁש י 
דּ תרין מ ּס טרא זהב, בּ גדי וד ' לבן , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גדי
כּ ן כּ סאוֹ , כּ ן כּ ׁש מוֹ  אדנ "י , ידוֹ "ד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש מהן ,
בּ כ לּ א , ׁש מיּה  ר ׁש ים  לבוּ ׁש וֹ . כּ ן  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחוּ פתוֹ ,
ּת ּמ ן למהוי  בּ היכליּה , לאעלא בּ עי  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ד
דּ צּ לוֹ תא , בּ רכאן בּ ח "י בּ כלּ תיּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחתן 

בצלותאדּ איהי תמן ליחדא בהיכלא (נ"א  ְ◌ִ◌ִ◌
דאיהו) דצדיק ברכאן ה ּק ׁש ת .בח "י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה

בשבת אין כי  הסר , דוי אין בשבת

 תרומה קס"ט )פרשת  וּ בׁש בּ ת (דף  :ְ◌ַ◌ָ◌
נצח  למהוי  דּ ינא, א ׁש ּת כח ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא
והחליצנוּ  רצה  אוֹ מר  חסדים , כּ לל  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְוה וֹ ד 

רי"ט )למהוי  ּת רוייה וּ ,(ויחי נה ):) (ישעיה ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
צרה  ּת הי  אל דּ א ועל  הנּ אמנים , דּ וד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדּ י 
חסדי אי נּ וּ ן וּ מ וֹ דים , רצה דּ הא וכוּ ', ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויג וֹ ן 
בּ צלוֹ תא , דּ קאמרן ׁש לוֹ ם ושׂ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד,
הוּ א  בּ מר וֹ מיו  ׁש לוֹ ם ע וֹ שׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ברכּ ת 

עלינ וּ . ׁש ל וֹ ם  יעשׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמיו

קד ה קדת, ל נגד  ְְְֵֶֶֶָָָֹֻרצעה
, קד (רצועה)קד.י  ל קדה ְְְֵַָָָֻ

 ה רכת, בע  ת א לבר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָוצרי
חר מע  קריאת ל רכת ְְְִֶֶַַַַַַָבע 
בערב לאחריה, ואחת לפניה יְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לאחריה. י לפניה  יְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

מצוה , נפי צרת היא  ח ה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻוכה 
 די א  ,ולב תכלת מזהבת, ְְְְִִִִֵֵֶָָָֻציצת
וכה זה. זה לל ,רחמי ְְֲִִֵֶֶַַָָָוכא 
מרלת  כה ,סביב וחלית ריְְְְְְִִִַַָָָָֻק
בביס סגת, מלאת יקרת ְְְְֲִִֵַָָֻואבני
ל ני ור ניעמ דמת ְְְֲִִִִֶֶַאצל
ארעה  ה והל ה, ל ה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָלבי
ל מד זהב, גדי וארעה לב ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָגדי
, סא  מ אדנ "י. יהו"ה  מת ְְְְֲִִֵֵֵָָֹני 
ל מ ר .לב  ,ת ח ְְֵֵַָָֹֻ
 להית היכל  לעל ת רצה ְֲֲִֵֶֶַַַָָא ר
היא ה פה, רכת ח "י תכ ְְְְִִִֶַַָָָָחת
הצדיק של  ברכות בח"י בתפלה ש להתיחד  (בהיכל 

ה ת.שהוא) ְְֵֶֶַַמראה

נצח להי ת נמצא  לא  יה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹבת,
,והחליצנ רצה א מר  , החסדי לל ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָוהד

, ניה נד )להית דוד(ישעיה חסדי ְְְִִֵֵֶַָ
,'וכ ויג צרה  הי  אל זה ועל , אמני ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָה
י ו דוד, חסדי ה  דימ רצה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָהרי 
ע ה בר ת פה  אמרנ לְְְְִִֶֶַַַָָָ
יע ה ברחמיו  הא  מר מיו לְְֲֲִֶַַָָָ

 ל. עלינ ֵָָ



      

חדוה ת לא ע מביאם עדן  מן   וא אביו עוקר ה א ר ד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָה

 לׁש ּת פא לישׂ ראל לוֹ ן  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א  בּ רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלּ קוּ דׁש א 

דּ לה וֹ ן. אלאבּ חדוה  חדוה, איהו  דלאו (בגין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
מאלין) דיליה קמט )דּ כּת יב ,בשותפות (שם  ִ◌ְ◌ִ◌

חדוה  ההוּ א בּ עוֹ שׂ יו. י שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח
בּ עוֹ שׂ יו. אלּ א  איה וּ , לאו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל
א לּ ין א לּ א  לי ּה . מבּ עי  בּ עוֹ שׂ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ שׂ יו ,
ואביו וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ מיתוּ , גּ ב על דּ אף  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא ּמ וֹ ,
עּמ יּה  לוֹ ן  ואייתי עדן , מ גּ ן ל וֹ ן אעקר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
עם  דּ חדוה  חוּ לקא לנטלא חדוה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלההוּ א
דא ּת  כּ מה  וּ ׁש כינּת יּה . ה וּ א   בּ רי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ ד ׁש א 

מ )אמר  חרבּ וֹ .(איוב יגּ ׁש  הע וֹ שׂ וֹ  ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כל ותח ת, ירת למה, אתם לערר יראל צריכים נ נים מיני  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָכה
נןמיני ִִֵ

 פנחס רכ"ו)פרשת ׁש כינ ּת א (דף :ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ראׁש ית , מעשׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִאיהי
בּ ראׁש ית  בּ מע שׂ ה דּ וֹ רׁש ין  אין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוא וֹ קמוּ ה,
אינּ וּ ן דּ אילנא , דּ ענ ּפ ין בּ גין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש נים .
ידוֹ "ד  חיון, בּ כנפי מ לּ מעלה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ ר וּ דוֹ ת
לימינא , חתן לשׂ מאלא . אדנ"י ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִלימינא ,

לשׂ מאל  לחוּ ּפ ה ,כּ לּ ה  לּה  אתיין  כּ ד א. ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ישׂ ראל  צּ ריכין נ גּ וּ נא, מיני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
ות ׁש בּ ח וֹ ת , בּ ׁש ירוֹ ת  לת ּת א , ל וֹ ן ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלא ּת ערא
אתיין קא הא  בּ צּ לוֹ תא , נ גּ וּ נא  מיני  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל 

◌ָ◌ַלחוּ ּפ ה .

מע  קריאת ל רכת בע הן  רכת, בע אתן  לבר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָצרי

 פנחס רכ"ו)פרשת  וּ צּ ריכין(דף :ְ◌ִ◌ִ◌
לכּ לּ ה . קדוּ ׁש ין  למיהב  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
למהוי דּ יד, דּ תפלּ ה בּ ק וּ רא  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחתנא,
בּ תפילין לוֹ ן  וּ לעטרא  ליּה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקׁש ירא 
דכתיב , הוּ א הדא  ּפ אר, דּ איה וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְדּ רי ׁש א ,

את   ל ליראל לה  לנ ימְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
? בחדות כינת הא  ר ד ְְְִֶַָָָָָה
מאלו) שלו בשתפות אלא שמחה, שאינה משו)

קמט)תב יו.(תהליע יראל ימח  ְְְִִֵֶַָָָֹ
אא ,אינ יראל ל חדוה ת ְְִֵֵֶֶֶָָָָָא
לכב!  ל צרי  ע עיו?! ְְְְִִָָָֹֹֹע יו.
,כינת הא  ר דה  א ְִֵֶַָָָָא א
דה ,ת ב על  א .וא ְְִִֵֶֶַַַַָָואביו 
 ע מביא עד מ קר ע הא  רְְִִִֵֶַָָָ
ע חדוה ל חלק לקחת חדוה, תְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלא
אמר מ ,כינת הא ר ד ְְֱִֶֶַַָָָה

מ ) חר .(איוב  י  ְֵַַָֹהע

,הבאר ברא ית, מעה היא  ְְֲֲִִִֵֵֵַָכינה 
.ני בראית מעה יר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַאי
די ר ה האיל ענפי ְְִִִֵֵֶַָָמ
,לימי יהו "ה הח ת כנפי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָֹמלמעלה
ל מאל. ה  ,לימי  חת למאל. ְְְֲִִִַָָָָָֹֹאדנ "י
מיני  כה לח ה, ת א מביאי ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻא ר
ת א לע רר  יראל צריכי ני ְְְִִִִִֵֵָָנ
,נ מיני  כל ותח ת, יר ת ְְְְְִִִִֵַָָָלמה ,

לח ה. אי ה ה ה  ְִִִִֵֵַָָָֻתפה

ל ה י ק לתת יראל  צריכיְְִִִִִֵֵַַָָָ
תלהי יד , ל פ ה קירת ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמהחת
ל י תפ ת א לע ר ,ל ְְְִִִֵֶַָָקרה

תב זה אר . היא  ,כד )רא (יחזקאל ְִֵֶֶֶָֹ
ל ריכת  ל ו .עלי חב  ארְְְְֲִֵֶֶָָֹ

  

כד) וּ תלת (יחזקאל . עלי חב וּ ׁש   ְּפ אר◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קדוּ וֹ ת , ג ' לקבל  דּ רצּ וּ עה, ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְכּ ריכין

קד וֹ ׁש , קדוֹ ׁש  קדוֹ ׁש  (רצועה )דּ אינּ וּ ן  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לוֹ ן לברכא  וצּ רי י ׁש לּ ׁש וּ .  ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְקדוּ ה 
בּ רכוֹ ת  ׁש בע  דּ אינּ וּ ן  בּ רכאן, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
לפניה  ׁש ּת ים בּ חר  ׁש מע, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ קריאת
לפניה  ׁש ּת ים וּ בערב לאחריה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת 

לאחריה . ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים 

לב י  ולבן תכלת מזהב ת, ציצת  מצוה , נפי צרת היא ח ה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻכה
וה ל ה  ל ְְֶֶַַַָה

פנחס רכ"פרשת  ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה :ו)(דף 
דּ כנפי בּ דיּ וּ קנא דּ איהי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ חוּ ּפ ה,
ולבן, וּ תכלת  מ וּ זהב וֹ ת , בּ צּ י צּ י וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצּ וה,
בּ דא . דּ א  כּ ליל  רחמים, וכּס א דּ ין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִכּ ּס א 
בּ כ ּמ ה  סחרני ּה . וחליין, קׁש רים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
סגוּ ל וֹ ת , מליין  יּק ירין , ואבנין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרגּ לאן
ור ּמ וֹ נין, דּ זגין  כּ דּ יוּ קנא  לגבּ יּה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַסחרין
ד ' דּ אינּ וּ ן  וּ מטרוֹ ניתא , מלכּ א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לב וּ ׁש י 
דּ תרין מ ּס טרא זהב, בּ גדי וד ' לבן , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גדי
כּ ן כּ סאוֹ , כּ ן כּ ׁש מוֹ  אדנ "י , ידוֹ "ד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש מהן ,
בּ כ לּ א , ׁש מיּה  ר ׁש ים  לבוּ ׁש וֹ . כּ ן  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחוּ פתוֹ ,
ּת ּמ ן למהוי  בּ היכליּה , לאעלא בּ עי  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ד
דּ צּ לוֹ תא , בּ רכאן בּ ח "י בּ כלּ תיּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחתן 

בצלותאדּ איהי תמן ליחדא בהיכלא (נ"א  ְ◌ִ◌ִ◌
דאיהו) דצדיק ברכאן ה ּק ׁש ת .בח "י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה

בשבת אין כי  הסר , דוי אין בשבת

 תרומה קס"ט )פרשת  וּ בׁש בּ ת (דף  :ְ◌ַ◌ָ◌
נצח  למהוי  דּ ינא, א ׁש ּת כח ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא
והחליצנוּ  רצה  אוֹ מר  חסדים , כּ לל  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְוה וֹ ד 

רי"ט )למהוי  ּת רוייה וּ ,(ויחי נה ):) (ישעיה ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
צרה  ּת הי  אל דּ א ועל  הנּ אמנים , דּ וד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדּ י 
חסדי אי נּ וּ ן וּ מ וֹ דים , רצה דּ הא וכוּ ', ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויג וֹ ן 
בּ צלוֹ תא , דּ קאמרן ׁש לוֹ ם ושׂ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד,
הוּ א  בּ מר וֹ מיו  ׁש לוֹ ם ע וֹ שׂ ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ברכּ ת 

עלינ וּ . ׁש ל וֹ ם  יעשׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמיו

קד ה קדת, ל נגד  ְְְֵֶֶֶָָָֹֻרצעה
, קד (רצועה)קד.י  ל קדה ְְְֵַָָָֻ

 ה רכת, בע  ת א לבר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָוצרי
חר מע  קריאת ל רכת ְְְִֶֶַַַַַַָבע 
בערב לאחריה, ואחת לפניה יְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לאחריה. י לפניה  יְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

מצוה , נפי צרת היא  ח ה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻוכה 
 די א  ,ולב תכלת מזהבת, ְְְְִִִִֵֵֶָָָֻציצת
וכה זה. זה לל ,רחמי ְְֲִִֵֶֶַַָָָוכא 
מרלת  כה ,סביב וחלית ריְְְְְְִִִַַָָָָֻק
בביס סגת, מלאת יקרת ְְְְֲִִֵַָָֻואבני
ל ני ור ניעמ דמת ְְְֲִִִִֶֶַאצל
ארעה  ה והל ה, ל ה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָלבי
ל מד זהב, גדי וארעה לב ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָגדי
, סא  מ אדנ "י. יהו"ה  מת ְְְְֲִִֵֵֵָָֹני 
ל מ ר .לב  ,ת ח ְְֵֵַָָֹֻ
 להית היכל  לעל ת רצה ְֲֲִֵֶֶַַַָָא ר
היא ה פה, רכת ח "י תכ ְְְְִִִֶַַָָָָחת
הצדיק של  ברכות בח"י בתפלה ש להתיחד  (בהיכל 

ה ת.שהוא) ְְֵֶֶַַמראה

נצח להי ת נמצא  לא  יה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹבת,
,והחליצנ רצה א מר  , החסדי לל ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָוהד

, ניה נד )להית דוד(ישעיה חסדי ְְְִִֵֵֶַָ
,'וכ ויג צרה  הי  אל זה ועל , אמני ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָה
י ו דוד, חסדי ה  דימ רצה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָהרי 
ע ה בר ת פה  אמרנ לְְְְִִֶֶַַַָָָ
יע ה ברחמיו  הא  מר מיו לְְֲֲִֶַַָָָ

 ל. עלינ ֵָָ



      

כה תני  עמדים ה רים א  עמדים ים עצי לן הרים את ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹועית
הח ה סביב ְְְִִַָֻוסבבים

 תרומה קס"ט )פרשת ּפ תח (דף :ָ◌ַ◌
ואמר, ּפ ת וֹ רא על  (שמותכו)איהוּ  ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש ּט ים  עצי לּמ ׁש כּ ן ה ּק רׁש ים את  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוע שׂ ית 
התם  וּ כתיב  ע וֹ מדים. הכא כּ תיב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים.

ו) לּ ה לּ ן(ישעיה מה  עוֹ מדים . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְשׂ רפים 
א לּ ין שׂ רפים . נמי הכא א וּ ף  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְשׂ רפים ,
וסחרן דּ כלּ ה, בּ תּק וּ ני  קיימן  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְקר ׁש ים 
חוּ ּפ ה  בּ ההיא למ ׁש רי  דּ חוּ ּפ ה , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָסחרנא 

ע לּ אה, עלאה )רוּ ח  רזא  דּ א (נ"א כּ גוונא  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חוּ ּפ ה  לתּק נא  אצטרי לת ּת א , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ לּ ה 
דּ כ לּ ה  ליקרא ׁש פיר וּ , בּ תקינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה
בּ חדוה , ּת ּמ ן למׁש רי דּ אתיא  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא ,

ּת ּת אה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכ לּ ה 

א ת ל הנאה לבעל  יפי אחר א לתן   צרי למה  ה רית  ל מילה  מְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הה לכבד הח ה  את לכת יפי ני   צרי חה  כל אף  לם. א  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהרית

אצטרי עלּ אה , כּ לּ ה  דּ ההיא  יקרא  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  דּ ׁש ּפ ירוּ , ח וּ ּפ אה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמעבּ ד
עלּ אה , לכלּ ה לזמנא  דּ ׁש ּפ יר וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 

חדוה . גּ זירוּ לההיא  בּ כל  דּ א  כּ גוונא  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ּס א  לאתקנא   אצטרי לתּת א, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית 

בּ ׁש פירוּ , י"ג )אחרא למארי(הקדמה  (: ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הכא  א וּ ף  ּת ּמ ן. דּ אתי קיּ ימא דּ ברית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִקנאה 
ׁש פיר וּ , ּת ּק וּ ני  אצטרי חוּ ּפ ה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

סתם . דּ כלּ ה ליקרא לחוּ ּפ ה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

מעלה .  מ רכת בע אתן  וכללת ה . נקראת אז רכת, בע ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָכעלה 

 סלּ קא דּ א  ק יּ ימא . דּ דא  כּ גוונא דּ א, ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש בע  סלּ קא  ודא בּ רכאן , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
כּ דין בּ רכאן בּ ׁש בע ס לּ קא  וכד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
עד  בּ ּה  לׁש ּמ ׁש א אסיר דּ א ועל כּ לּ ה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִאקרי
כּ גוונא  בּ רכאן , ׁש בע בּ אי נּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ לילת

◌ָ◌ָ◌ִעלּ אה .

את  וע ית ואמר , לח ה על  ה א  ְְְִֶַַַַָָָָָֻתח
.עמדי י עצי  ל  יר ְְְֲִִִִִֵַַָָֹה

  וכתב ,עמדי  א (ישעיהו)תב ְְִָָָָֹ
א , רפי ה מה  .עמדי  רפיְְְְִִִַַַָָָֹ
מדי ע ירה  א .רפי  אְְְִִִֵַַָָָ
הח ה , סביב בביוס כה ְְְְִִִֵַַָָֻתני

עלינה רח  ח ה  ת א (סודלהרת ְְְְֶַַָָָֻ
(עליו לת צרי למה  ה ה   כ מ .ְְְִֵֵַַַַָָָ

ה לכבד  יפי תני תלכ ְְְִִִֵַַָָָֹֻח ה 
מחה  לרת אה ְְְִִֶֶֶַָָָָאחרת

הח נה.לה ְַַַַָָ

צרי העלינה הה ת א בד  מְְִִֶַַָָָָָ
יפי, ני כל יפי ל י ְֲִִִִֵֶַָֹֹלעת
מחה. תלא העלינה הה את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלז
למה הרית ל מילה כל זה מְְְְִִֶֶַַָָָ
הנאה לבעל יפי אחר א  לת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹצרי
כל א א . ל א  הרית  א ת ְְְִֶֶַַָָָָל
הח ה את לכת יפי ני צרי ְִִִֵֶַַָָָֹֻֻח ה 

.סת הה  ְְִַַָָלכבד

בע ע לה ז עמדת.  מ  ז ְְֲֵֶֶֶֶֶַָהרי 
כעלה רכת. בע  ע לה וז ְְְְְֶֶַָָָָרכת,
 ולכ ה . נקראת אז רכת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָבע 
 תא כללת עד  ל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאסר

מעלה. מ רכת ְְְְֶֶַַָָבע 

  

מרח ה ה י רת רכת עלינה(מסוד)בע  ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 תרומה קס"ט:)פרשת אינּ וּ ן(דף  :ִ◌
מר וּ חא  כּ לּ ה , ירתא בּ רכאן, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בע

מרזא ) קס"ט:)ע לּ אה,(נ"א דּ כל (דף אתר  ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אינּ וּ ן בּ רכאן  ׁש ית מּת ּמ ן. נגדּ ין  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן
אמר ּת  וא ּת  מנּ ייהוּ , את בּ רכא ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְדּ כלּ ה
דּ קא  איה וּ  ׁש ביעאה א לּ א  ׁש בע . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אי נּ וּ ן

כּ לּ א . ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְמק יּ ים

ר יין תא על ה ל  את ח  הד  ה א אא  לה ? ה ין  על ה רכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻרב
מיד ֲִַָָָענביו

 א לּ א אמאי. ה יּ ין  על  דּ בר כּ אן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
על  לכלּ א , דּ חדּ י  סטרא ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
וּ בגין ּת דיר . בּ ענבוֹ י  דּ אתנטיר יין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהה וּ א 
רזא  איה וּ  ׁש בע, דּ אינּ וּ ן  קדמאה  בּ רכה   ַּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ּפ רי עביד  יין  חידו)דּ יין , לעילּ א (ס "א בּ ין ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
איבּ א  וא ּפ יק כּ לּ א , נטיל  גּ פן  לת ּת א . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין 
איהוּ , שׂ מאלא  דּ חדוה ואּת ערוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,

ב )דּ כּת יב , השירים  ּת חת (שיר שׂ מאלוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
וההוּ א  ּת חבּ קני. וימינ וֹ  וּ לבתר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י

ואיבין ּפ ירין עביד דּ ח יּ י (ס "אאילנא ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
גפן) איהיבההוא  ודא  דּ א, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אתער וּ תא 

דּ כ לּ א . קדמאה  הגפן)בּ רכה פרי .(בורא ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

 רזא לכב וֹ ד וֹ , בּ רא ׁש ה כּ ל  ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חדוה  קדּ יׁש א , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית
מרזא  בּ רכאן כּ ל דּ נטיל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ חבּ וּ רא,
דּ הא  גּ פן, בּ ההוּ א איבין  למעבּ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא ,

ּפ רי הה וּ א  חידו)בּ קדמיתא נחית (נ"א ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לברית  ונגיד ׁש ייפין , ארח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עי לּ א,
ודא  גּ פן, בּ הה וּ א  לי ּה  לנגדּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א ,
איבּ א  לית  דּ הא  דּ ימינא , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּס טרא 
אתער שׂ מאלא בּ ימינא. א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת כחא

עביד . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִוימינא 

מרח הה י רת רכת בע   ת ְֵֶֶֶַַַַָָָא
ה רכת (מסוד ) ל מק ְְֶֶַָָָָעלינה,

ה ה ה רכת  . מ ְְִֵֵֶַַָָָפעת
בע ? ה אמר ואה  ,מה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמתרכת
. את קמת היא הביעית ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻאא 

הא א א לה ? י ה על הרכת ְִֶֶַַַַָָָָֹרב
 יי ת א על ה ל את ח  ְִֵֶֶַַַַַַַֹה ד
  מ מיד. ענביו  ְֲִִֶַָָָָָֻר
היא הבע  ת א ל הרא נה ְִִֶֶַַַָָָָָה רכה 

פרי ע ה יי ,י ה ל י (שמחה)סד ְִִִֵֶֶַַַ
הל , נ טלת פ למה.  י ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹלמעלה
ל והתערר ת , ל לע פרי ְְְְִִִֶָָָמציאה

תב  ממאל, היא  (שירב)מחה ְְִִִֶָָֹ
ח קני. וימינ לראי חת מאלְְְְִִִִֵַַַֹֹ

 ני ונ פרת עה י ח ע תבאותהוא) ְְִִִֵֵֶַָ
(רכהגפ ה וזהי ,ה ְְְְִִַַַָָהתערר ת

ה ל. ל הגפ)הרא נה פרי .(בורא ִֶַָָֹ

לה נה הד ,דלכב רא  הל , ְְִִֶֶַַַָָָֹ
טל הח ר , מחת ה דה , ְְְִִִֵֶַַַַָה רית
לעת  מיה מד הרכת ל ְֲִִֶַַַָָָאת
ת א ראנה הרי ,פ ת א ְֲִֵֵֶֶֶָָָרת

האיברי ,(שמחה)רי ר מלמעלה ירד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
 יע לה הדה לרית ְְְְְִִֵַַַַָָו פע 
 אי הרי , מיה מד וזה ,פ ה ת אְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מתערר המאל .מי אא  נמצא  ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹרי

ע ה. מיְִֶַָוה



      

כה תני  עמדים ה רים א  עמדים ים עצי לן הרים את ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹועית
הח ה סביב ְְְִִַָֻוסבבים

 תרומה קס"ט )פרשת ּפ תח (דף :ָ◌ַ◌
ואמר, ּפ ת וֹ רא על  (שמותכו)איהוּ  ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש ּט ים  עצי לּמ ׁש כּ ן ה ּק רׁש ים את  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוע שׂ ית 
התם  וּ כתיב  ע וֹ מדים. הכא כּ תיב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים.

ו) לּ ה לּ ן(ישעיה מה  עוֹ מדים . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְשׂ רפים 
א לּ ין שׂ רפים . נמי הכא א וּ ף  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְשׂ רפים ,
וסחרן דּ כלּ ה, בּ תּק וּ ני  קיימן  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְקר ׁש ים 
חוּ ּפ ה  בּ ההיא למ ׁש רי  דּ חוּ ּפ ה , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָסחרנא 

ע לּ אה, עלאה )רוּ ח  רזא  דּ א (נ"א כּ גוונא  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חוּ ּפ ה  לתּק נא  אצטרי לת ּת א , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ לּ ה 
דּ כ לּ ה  ליקרא ׁש פיר וּ , בּ תקינ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה
בּ חדוה , ּת ּמ ן למׁש רי דּ אתיא  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא ,

ּת ּת אה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכ לּ ה 

א ת ל הנאה לבעל  יפי אחר א לתן   צרי למה  ה רית  ל מילה  מְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הה לכבד הח ה  את לכת יפי ני   צרי חה  כל אף  לם. א  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהרית

אצטרי עלּ אה , כּ לּ ה  דּ ההיא  יקרא  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  דּ ׁש ּפ ירוּ , ח וּ ּפ אה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמעבּ ד
עלּ אה , לכלּ ה לזמנא  דּ ׁש ּפ יר וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 

חדוה . גּ זירוּ לההיא  בּ כל  דּ א  כּ גוונא  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ּס א  לאתקנא   אצטרי לתּת א, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית 

בּ ׁש פירוּ , י"ג )אחרא למארי(הקדמה  (: ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הכא  א וּ ף  ּת ּמ ן. דּ אתי קיּ ימא דּ ברית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִקנאה 
ׁש פיר וּ , ּת ּק וּ ני  אצטרי חוּ ּפ ה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

סתם . דּ כלּ ה ליקרא לחוּ ּפ ה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחוּ פאה

מעלה .  מ רכת בע אתן  וכללת ה . נקראת אז רכת, בע ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָכעלה 

 סלּ קא דּ א  ק יּ ימא . דּ דא  כּ גוונא דּ א, ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש בע  סלּ קא  ודא בּ רכאן , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע
כּ דין בּ רכאן בּ ׁש בע ס לּ קא  וכד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
עד  בּ ּה  לׁש ּמ ׁש א אסיר דּ א ועל כּ לּ ה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִאקרי
כּ גוונא  בּ רכאן , ׁש בע בּ אי נּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ לילת

◌ָ◌ָ◌ִעלּ אה .

את  וע ית ואמר , לח ה על  ה א  ְְְִֶַַַַָָָָָֻתח
.עמדי י עצי  ל  יר ְְְֲִִִִִֵַַָָֹה

  וכתב ,עמדי  א (ישעיהו)תב ְְִָָָָֹ
א , רפי ה מה  .עמדי  רפיְְְְִִִַַַָָָֹ
מדי ע ירה  א .רפי  אְְְִִִֵַַָָָ
הח ה , סביב בביוס כה ְְְְִִִֵַַָָֻתני

עלינה רח  ח ה  ת א (סודלהרת ְְְְֶַַָָָֻ
(עליו לת צרי למה  ה ה   כ מ .ְְְִֵֵַַַַָָָ

ה לכבד  יפי תני תלכ ְְְִִִֵַַָָָֹֻח ה 
מחה  לרת אה ְְְִִֶֶֶַָָָָאחרת

הח נה.לה ְַַַַָָ

צרי העלינה הה ת א בד  מְְִִֶַַָָָָָ
יפי, ני כל יפי ל י ְֲִִִִֵֶַָֹֹלעת
מחה. תלא העלינה הה את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלז
למה הרית ל מילה כל זה מְְְְִִֶֶַַָָָ
הנאה לבעל יפי אחר א  לת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹצרי
כל א א . ל א  הרית  א ת ְְְִֶֶַַָָָָל
הח ה את לכת יפי ני צרי ְִִִֵֶַַָָָֹֻֻח ה 

.סת הה  ְְִַַָָלכבד

בע ע לה ז עמדת.  מ  ז ְְֲֵֶֶֶֶֶַָהרי 
כעלה רכת. בע  ע לה וז ְְְְְֶֶַָָָָרכת,
 ולכ ה . נקראת אז רכת, ְְְְִֵֵֶַַָָָָבע 
 תא כללת עד  ל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאסר

מעלה. מ רכת ְְְְֶֶַַָָבע 

  

מרח ה ה י רת רכת עלינה(מסוד)בע  ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 תרומה קס"ט:)פרשת אינּ וּ ן(דף  :ִ◌
מר וּ חא  כּ לּ ה , ירתא בּ רכאן, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בע

מרזא ) קס"ט:)ע לּ אה,(נ"א דּ כל (דף אתר  ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אינּ וּ ן בּ רכאן  ׁש ית מּת ּמ ן. נגדּ ין  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן
אמר ּת  וא ּת  מנּ ייהוּ , את בּ רכא ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְדּ כלּ ה
דּ קא  איה וּ  ׁש ביעאה א לּ א  ׁש בע . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אי נּ וּ ן

כּ לּ א . ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְמק יּ ים

ר יין תא על ה ל  את ח  הד  ה א אא  לה ? ה ין  על ה רכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻרב
מיד ֲִַָָָענביו

 א לּ א אמאי. ה יּ ין  על  דּ בר כּ אן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
על  לכלּ א , דּ חדּ י  סטרא ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
וּ בגין ּת דיר . בּ ענבוֹ י  דּ אתנטיר יין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהה וּ א 
רזא  איה וּ  ׁש בע, דּ אינּ וּ ן  קדמאה  בּ רכה   ַּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ּפ רי עביד  יין  חידו)דּ יין , לעילּ א (ס "א בּ ין ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
איבּ א  וא ּפ יק כּ לּ א , נטיל  גּ פן  לת ּת א . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין 
איהוּ , שׂ מאלא  דּ חדוה ואּת ערוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,

ב )דּ כּת יב , השירים  ּת חת (שיר שׂ מאלוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
וההוּ א  ּת חבּ קני. וימינ וֹ  וּ לבתר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י

ואיבין ּפ ירין עביד דּ ח יּ י (ס "אאילנא ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
גפן) איהיבההוא  ודא  דּ א, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אתער וּ תא 

דּ כ לּ א . קדמאה  הגפן)בּ רכה פרי .(בורא ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

 רזא לכב וֹ ד וֹ , בּ רא ׁש ה כּ ל  ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חדוה  קדּ יׁש א , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ברית
מרזא  בּ רכאן כּ ל דּ נטיל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ חבּ וּ רא,
דּ הא  גּ פן, בּ ההוּ א איבין  למעבּ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִדּ ימינא ,

ּפ רי הה וּ א  חידו)בּ קדמיתא נחית (נ"א ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לברית  ונגיד ׁש ייפין , ארח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ עי לּ א,
ודא  גּ פן, בּ הה וּ א  לי ּה  לנגדּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א ,
איבּ א  לית  דּ הא  דּ ימינא , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּס טרא 
אתער שׂ מאלא בּ ימינא. א לּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת כחא

עביד . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִוימינא 

מרח הה י רת רכת בע   ת ְֵֶֶֶַַַַָָָא
ה רכת (מסוד ) ל מק ְְֶֶַָָָָעלינה,

ה ה ה רכת  . מ ְְִֵֵֶַַָָָפעת
בע ? ה אמר ואה  ,מה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמתרכת
. את קמת היא הביעית ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻאא 

הא א א לה ? י ה על הרכת ְִֶֶַַַַָָָָֹרב
 יי ת א על ה ל את ח  ְִֵֶֶַַַַַַַֹה ד
  מ מיד. ענביו  ְֲִִֶַָָָָָֻר
היא הבע  ת א ל הרא נה ְִִֶֶַַַָָָָָה רכה 

פרי ע ה יי ,י ה ל י (שמחה)סד ְִִִֵֶֶַַַ
הל , נ טלת פ למה.  י ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹלמעלה
ל והתערר ת , ל לע פרי ְְְְִִִֶָָָמציאה

תב  ממאל, היא  (שירב)מחה ְְִִִֶָָֹ
ח קני. וימינ לראי חת מאלְְְְִִִִֵַַַֹֹ

 ני ונ פרת עה י ח ע תבאותהוא) ְְִִִֵֵֶַָ
(רכהגפ ה וזהי ,ה ְְְְִִַַַָָהתערר ת

ה ל. ל הגפ)הרא נה פרי .(בורא ִֶַָָֹ

לה נה הד ,דלכב רא  הל , ְְִִֶֶַַַָָָֹ
טל הח ר , מחת ה דה , ְְְִִִֵֶַַַַָה רית
לעת  מיה מד הרכת ל ְֲִִֶַַַָָָאת
ת א ראנה הרי ,פ ת א ְֲִֵֵֶֶֶָָָרת

האיברי ,(שמחה)רי ר מלמעלה ירד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
 יע לה הדה לרית ְְְְְִִֵַַַַָָו פע 
 אי הרי , מיה מד וזה ,פ ה ת אְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מתערר המאל .מי אא  נמצא  ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹרי

ע ה. מיְִֶַָוה



      

האדם י צר  היא ְִִִֵַָָָה ליית

 וימינא בּ ימינא, שׂ מאלא  כּ ליל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
דּ אדם . רזא  למהוי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ מאלא ,
ועל  האדם. י וֹ צר  איה וּ  ּת ליתאה  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
דּ אמצעיתא , עּמ וּ דא  דּ איה וּ  יעקב , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָדּ א 

הוה . דּ אדם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יּ וּ קנא 

החמיית ימין . יר ל אחד  ע ד  היא מחההרביעית ה ית עקרת  ותגל י  ) ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

 דּ ירכּ א חדא , ע ּמ וּ דא איה וּ  ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
שׂ וֹ שׂ  חמי ׁש אה , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְימינא .
בּ חדוה  דּ ביתא , עקרה  ותגל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת שׂ ישׂ 
סטרי מאר בּ ע דּ בנהא , וּ כני ׁש וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קבּ וּ ץ 
דּ אתח בּ ר אחרא, דּ יר כּ א רזא  ודא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא,
לכל  וּ למיכנ ׁש  למיזל  שׂ מאלא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ירכא 
למיעל  וּ רחימוּ , דּ בנין , וּ כניׁש וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִסטרין,

בּ ר כּ ין. בּ ין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵלוֹ ן

, ּבּ גּ וּ וייהו ׁש ריין  דּ נביאים ּת רין , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מאי דּ ביתא . דעקרא  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ׁש ּת י דּ הא  בּ גין עבדּ יןטעמא. לא  ערבוֹ ת, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לג בּ ייהוּ , דּ בנין וּ כניׁש וּ  וּ פירין , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵאיבא 
א ּת ערוּ  ולא דּ להוֹ ן , ואיבין ּפ ירין ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאינּ וּ ן 

בּ נביאים . בּ ר  לגבּ הא, דּ בנהא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ניׁש וּ 

נמצאים ואחוה  ו מחה רצן ל  מק ם האה בים, רעים ח ח  ית ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָרכה

 רעים ּת שׂ ּמ ח שׂ מח  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
דּ רעוּ תא  אתר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָהאהוּ בים,
דּ כל  עּמ וּ דא א ׁש ּת כח, ואחוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוה
רעים  וצדק וצדּ יק צ דּ יק, דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
דּ א . מן דּ א  אתעד וּ ן דּ לא  אי נּ וּ ן, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואהוּ בים
את בּ רכת  דּ כ לּ ה  בּ רכאן , ׁש ית הכא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעד

◌ְ◌ַ◌ִמנּ ייהוּ .

ה ל. למת ה ה להית ה ל, מק מת ה ביעית ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהרכה 

וּ מהאי כּ לּ א , מקיּ ים  איהוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌
כּ לּ א  מתבּ רכאן  ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ביעאה
דּ דא , בּ גין  אמירן , דּ עשׂ ר כּ ללא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַו דּ אי,

 מיוה מי ה מאל נכלל  ְְְִִִַַַַַָָָָֹאחר
 ולכ ,אד ל סד להי ת ְְְִֵֶַָָָֹמאל
זה ועל .האד יצר  היא ְְִִִֵֶַַָָָה לי ית
ל תמ האמצעי, ע ד  ה א  ְְֲִֶֶֶַַָָֹיעקב,

היה. הא ָָָָאד

ימי.הרביעית יר ל  אחד ע ד  היא ְִִִִֶֶֶֶַָָָ
עקרת  ותגל י  ְֲֲִִִֵֶֶַָָהחמי ית
ניה וכס ק מחה ְְְְִִִִֶַַָָָה ית
 יר ל סד  וזה ,ל הע צדדי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמארעת
ללכת  מאל יר תח רת ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת
, ניה וכס ,דדיה ל את ְְְְִִִִֶַַָָָֹולכנס

.יר ה י להכניס ְְְְֲִִִֵַַַַָָואהבה 

רי ביאיה ני ה ת באְְְִִִִֶַַַָ
? עה מה  הית. עקרת מחת ,כתְְֲִִֶֶַַַַַַָָ
ע ת  לא  ערבת י הרי  ְֲֲִֵֵֶָֹמ
ה אליה ניה וכס פר ת, ני ְֲִִִִֵֵֵֶַָָנ
ס מעירי ולא ,ה ני ונ ְְְִִִִִֵֶֶָָֹרת

.ביאי רק אליה, ניה ְִִֵֶֶֶַַָָָל

ית רעירכה  ח  ח ְְִִִֵֵַַַַָָ
ואחוה ו מחה רצ ל  מק ,בי ְְְֲֲִִֶַָָָָָהאה
קרא להע ל ל  הע ד  , ְְִִִֶֶַָָָָָָנמצאי
ביואה רעי ה וצדק וציק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַציק ,
רכת   א עד מה. זה זזי ְִִֵֶֶֶַָָָֹא 

.מה מתרכת ְִֵֶֶֶֶַָָה

ה ביעית הל ,הרכה  מקמת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
ו אי, רכימת הל ה ְְְִִִִֵַַַַַָֹמהביעית
  מ אמירת, ער ל  ְֲִִֶֶֶֶָלל

  

י' בּ האי, כּ ליל דּ א  ועל ות ּת א . עילּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָכּ ליל
חתן, שׂ מחה , שׂ שׂ וֹ ן , דּ חדוה, (ס "אזיני ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

שלום ') ואחוה , אהבה, דיצה, גילה, וכלה,

דּ יצה , רי נּ ה גּ ילה , אחוה, אהבה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ׁש לימוּ  כּ לּ ה  למהוי  וריעוּ ת, ׁש ל וֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה ,

◌ָֹ◌ְדּ כ לּ א .

מעלה  מ למה  זכ הם יראל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא ריהם

, לת ּת א זכ וּ  דּ אי נּ וּ ן ישׂ ראל , אינּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ תיב , עלייה וּ  דּ לעי לּ א. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוונא 

ז) ב אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל   כעּמ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מי
בּ מלּ ין יוֹ מא ההוּ א כּ ל כּ לּ ה וּ  חד וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
ריׁש א  ליּה  עבדוּ  מתא בּ ני וכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,
ורבּ י י וֹ סי ר בּ י קמוּ  אחרא, ליוֹ מא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ .

לארחייהוּ . ואזלוּ  לוֹ ן , וּ ברכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִחיּ יא 

ל ני ת נקראת מזגת א  עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹאה 

 לך שלח  קע"ד)פרשת וּת הר(דף :ַ◌ַ◌ַ◌
ו דּ אי, האה בּ ן. ו ּת לד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהאה 

אמר  דא ּת  ב )כּ מה  י ּק רא (בראשית לזאת  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌
ו דּ אי. ה וּ א  הכי  לוי, בּ ת  בּ קדמיתא  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה .
אׁש ה . והׁש ּת א בּ קדמיתא, לוי בּ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוכי 
לא  עד אּת תא  א וֹ ליפנא , הכי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ תר ּפ ל וֹ ני , בּ ת  אתקריאת  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאזדּ וּ וגת,
בּ ת  והכא , אׁש ה, אתקרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אז דּ וּ וגת .

ה וּ א . דּ רגּ א בּ חד  כּ לּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְואה,

 על ם על נקראת ְְִִֵֵֶַַָָאה

 בראשית מט )פרשת  את (דף :ֶ◌
דּ כר אבל אוֹ קימנא. הא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

כּ חדא הוו)ונ וּ קבא  ולא מת ּפ רׁש ן(ד"א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מן עפר  כּ תיב  מה בּ א ּפ ין . אּפ ין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְלמהוי 
חזי ּת א לאתקנא . קיימא  הׁש ּת א ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה 
אתקריאת  בּ בעלּה , אתח בּ רת  כּ ד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאּת תא 
צד"ק , צדּ י "ק א ה, איׁש  בּ עלּה , ׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַעל

ז ליל  ולכ מה, מעלה ְְְְִֵֶֶַַָָָללת
,חת מחה, , מחה : מיני ְְֲִִִֵָָָָָָָע רה

(שלו ואחוה , אהבה , דיצה , גילה , ְַָוכה ,(וכלה,
חדוה , יצה , רה, ילה, אחוה, ְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבה,
הל. למת ה ה  להית ורעת. לְְְִֵֵַַַָָֹ

מ למה זכ  ה יראל ריה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָא
תב עליה ז)מעלה, ב מי (שמואל ְְֲִֵֶֶַָָ

 מח .אר אחד  י יראל  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָכע
ני  וכל תרה, דברי י ת א ל ְְְְִֵֵָָָָֻכ
אחר לי .עליה  רא ת א  ע ְֲִֵֵֶַָָֹהעיר 
ת א ברכ חיא , ור י  יסי רי ְְִִִֵֵַַָָָקמ

.לדר ְְְְַָָוהלכ

מ ואי, הא ה  . ולד  הא ה  ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָו הר 
ב)אמר אה.(בראשית ירא לאת ְֱִִֵֶֶַָָֹ

ת  וכי  ואי. הא   לוי, ת ְְְִִֵַַַַַַָָָהתחלה
 א א  א ה? וכעת התחלה  ְְִִֵֵֶַַָָָָָָלוי
נקראת  מזגת א  עד א ה  , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמדנ
אה. נקראת הזגה אחר  לני. ְְְְִִִִֵֶַַַַָָת
היא. אחת דרה  הל ואה, ת ְְְְִִַַַַַָָָֹוכא

נקבה זכר אבל , ארנ הרי , האד ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָאת
ני להית נפרדי היו] [ולא ְְְִִִִֶָָָאחד,
האדמה. מ עפר תב? מה .פניְֲִִַָָָָָָָ
א ה תראה , א  .להתקי עמד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָעכו
 על נקראת היא  ,בעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמתח רת
הא צד"ק. צי"ק א ה. אי .עלְִִִֶֶַַָָ
והיא צבי  ה א  [ואז] עפר. והיא  ְְְִִִֶָָֹעפר 



      

האדם י צר  היא ְִִִֵַָָָה ליית

 וימינא בּ ימינא, שׂ מאלא  כּ ליל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
דּ אדם . רזא  למהוי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ מאלא ,
ועל  האדם. י וֹ צר  איה וּ  ּת ליתאה  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
דּ אמצעיתא , עּמ וּ דא  דּ איה וּ  יעקב , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָדּ א 

הוה . דּ אדם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יּ וּ קנא 

החמיית ימין . יר ל אחד  ע ד  היא מחההרביעית ה ית עקרת  ותגל י  ) ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

 דּ ירכּ א חדא , ע ּמ וּ דא איה וּ  ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
שׂ וֹ שׂ  חמי ׁש אה , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְימינא .
בּ חדוה  דּ ביתא , עקרה  ותגל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת שׂ ישׂ 
סטרי מאר בּ ע דּ בנהא , וּ כני ׁש וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קבּ וּ ץ 
דּ אתח בּ ר אחרא, דּ יר כּ א רזא  ודא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא,
לכל  וּ למיכנ ׁש  למיזל  שׂ מאלא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ירכא 
למיעל  וּ רחימוּ , דּ בנין , וּ כניׁש וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִסטרין,

בּ ר כּ ין. בּ ין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵלוֹ ן

, ּבּ גּ וּ וייהו ׁש ריין  דּ נביאים ּת רין , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מאי דּ ביתא . דעקרא  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה

ׁש ּת י דּ הא  בּ גין עבדּ יןטעמא. לא  ערבוֹ ת, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לג בּ ייהוּ , דּ בנין וּ כניׁש וּ  וּ פירין , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵאיבא 
א ּת ערוּ  ולא דּ להוֹ ן , ואיבין ּפ ירין ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאינּ וּ ן 

בּ נביאים . בּ ר  לגבּ הא, דּ בנהא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ניׁש וּ 

נמצאים ואחוה  ו מחה רצן ל  מק ם האה בים, רעים ח ח  ית ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָרכה

 רעים ּת שׂ ּמ ח שׂ מח  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
דּ רעוּ תא  אתר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָהאהוּ בים,
דּ כל  עּמ וּ דא א ׁש ּת כח, ואחוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחדוה
רעים  וצדק וצדּ יק צ דּ יק, דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא
דּ א . מן דּ א  אתעד וּ ן דּ לא  אי נּ וּ ן, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואהוּ בים
את בּ רכת  דּ כ לּ ה  בּ רכאן , ׁש ית הכא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעד

◌ְ◌ַ◌ִמנּ ייהוּ .

ה ל. למת ה ה להית ה ל, מק מת ה ביעית ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהרכה 

וּ מהאי כּ לּ א , מקיּ ים  איהוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌
כּ לּ א  מתבּ רכאן  ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ביעאה
דּ דא , בּ גין  אמירן , דּ עשׂ ר כּ ללא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַו דּ אי,

 מיוה מי ה מאל נכלל  ְְְִִִַַַַַָָָָֹאחר
 ולכ ,אד ל סד להי ת ְְְִֵֶַָָָֹמאל
זה ועל .האד יצר  היא ְְִִִֵֶַַָָָה לי ית
ל תמ האמצעי, ע ד  ה א  ְְֲִֶֶֶַַָָֹיעקב,

היה. הא ָָָָאד

ימי.הרביעית יר ל  אחד ע ד  היא ְִִִִֶֶֶֶַָָָ
עקרת  ותגל י  ְֲֲִִִֵֶֶַָָהחמי ית
ניה וכס ק מחה ְְְְִִִִֶַַָָָה ית
 יר ל סד  וזה ,ל הע צדדי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמארעת
ללכת  מאל יר תח רת ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת
, ניה וכס ,דדיה ל את ְְְְִִִִֶַַָָָֹולכנס

.יר ה י להכניס ְְְְֲִִִֵַַַַָָואהבה 

רי ביאיה ני ה ת באְְְִִִִֶַַַָ
? עה מה  הית. עקרת מחת ,כתְְֲִִֶֶַַַַַַָָ
ע ת  לא  ערבת י הרי  ְֲֲִֵֵֶָֹמ
ה אליה ניה וכס פר ת, ני ְֲִִִִֵֵֵֶַָָנ
ס מעירי ולא ,ה ני ונ ְְְִִִִִֵֶֶָָֹרת

.ביאי רק אליה, ניה ְִִֵֶֶֶַַָָָל

ית רעירכה  ח  ח ְְִִִֵֵַַַַָָ
ואחוה ו מחה רצ ל  מק ,בי ְְְֲֲִִֶַָָָָָהאה
קרא להע ל ל  הע ד  , ְְִִִֶֶַָָָָָָנמצאי
ביואה רעי ה וצדק וציק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַציק ,
רכת   א עד מה. זה זזי ְִִֵֶֶֶַָָָֹא 

.מה מתרכת ְִֵֶֶֶֶַָָה

ה ביעית הל ,הרכה  מקמת ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
ו אי, רכימת הל ה ְְְִִִִֵַַַַַָֹמהביעית
  מ אמירת, ער ל  ְֲִִֶֶֶֶָלל

  

י' בּ האי, כּ ליל דּ א  ועל ות ּת א . עילּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָכּ ליל
חתן, שׂ מחה , שׂ שׂ וֹ ן , דּ חדוה, (ס "אזיני ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

שלום ') ואחוה , אהבה, דיצה, גילה, וכלה,

דּ יצה , רי נּ ה גּ ילה , אחוה, אהבה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
ׁש לימוּ  כּ לּ ה  למהוי  וריעוּ ת, ׁש ל וֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה ,

◌ָֹ◌ְדּ כ לּ א .

מעלה  מ למה  זכ הם יראל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא ריהם

, לת ּת א זכ וּ  דּ אי נּ וּ ן ישׂ ראל , אינּ וּ ן ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ תיב , עלייה וּ  דּ לעי לּ א. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוונא 

ז) ב אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל   כעּמ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מי
בּ מלּ ין יוֹ מא ההוּ א כּ ל כּ לּ ה וּ  חד וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
ריׁש א  ליּה  עבדוּ  מתא בּ ני וכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ א וֹ רייתא ,
ורבּ י י וֹ סי ר בּ י קמוּ  אחרא, ליוֹ מא  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ .

לארחייהוּ . ואזלוּ  לוֹ ן , וּ ברכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִחיּ יא 

ל ני ת נקראת מזגת א  עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹאה 

 לך שלח  קע"ד)פרשת וּת הר(דף :ַ◌ַ◌ַ◌
ו דּ אי, האה בּ ן. ו ּת לד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהאה 

אמר  דא ּת  ב )כּ מה  י ּק רא (בראשית לזאת  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌
ו דּ אי. ה וּ א  הכי  לוי, בּ ת  בּ קדמיתא  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה .
אׁש ה . והׁש ּת א בּ קדמיתא, לוי בּ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוכי 
לא  עד אּת תא  א וֹ ליפנא , הכי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ תר ּפ ל וֹ ני , בּ ת  אתקריאת  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאזדּ וּ וגת,
בּ ת  והכא , אׁש ה, אתקרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אז דּ וּ וגת .

ה וּ א . דּ רגּ א בּ חד  כּ לּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְואה,

 על ם על נקראת ְְִִֵֵֶַַָָאה

 בראשית מט )פרשת  את (דף :ֶ◌
דּ כר אבל אוֹ קימנא. הא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

כּ חדא הוו)ונ וּ קבא  ולא מת ּפ רׁש ן(ד"א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מן עפר  כּ תיב  מה בּ א ּפ ין . אּפ ין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְלמהוי 
חזי ּת א לאתקנא . קיימא  הׁש ּת א ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה 
אתקריאת  בּ בעלּה , אתח בּ רת  כּ ד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאּת תא 
צד"ק , צדּ י "ק א ה, איׁש  בּ עלּה , ׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַעל

ז ליל  ולכ מה, מעלה ְְְְִֵֶֶַַָָָללת
,חת מחה, , מחה : מיני ְְֲִִִֵָָָָָָָע רה

(שלו ואחוה , אהבה , דיצה , גילה , ְַָוכה ,(וכלה,
חדוה , יצה , רה, ילה, אחוה, ְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבה,
הל. למת ה ה  להית ורעת. לְְְִֵֵַַַָָֹ

מ למה זכ  ה יראל ריה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָא
תב עליה ז)מעלה, ב מי (שמואל ְְֲִֵֶֶַָָ

 מח .אר אחד  י יראל  ְְְְְִֵֶֶַָָָָָכע
ני  וכל תרה, דברי י ת א ל ְְְְִֵֵָָָָֻכ
אחר לי .עליה  רא ת א  ע ְֲִֵֵֶַָָֹהעיר 
ת א ברכ חיא , ור י  יסי רי ְְִִִֵֵַַָָָקמ

.לדר ְְְְַָָוהלכ

מ ואי, הא ה  . ולד  הא ה  ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָו הר 
ב)אמר אה.(בראשית ירא לאת ְֱִִֵֶֶַָָֹ

ת  וכי  ואי. הא   לוי, ת ְְְִִֵַַַַַַָָָהתחלה
 א א  א ה? וכעת התחלה  ְְִִֵֵֶַַָָָָָָלוי
נקראת  מזגת א  עד א ה  , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלמדנ
אה. נקראת הזגה אחר  לני. ְְְְִִִִֵֶַַַַָָת
היא. אחת דרה  הל ואה, ת ְְְְִִַַַַַָָָֹוכא

נקבה זכר אבל , ארנ הרי , האד ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָאת
ני להית נפרדי היו] [ולא ְְְִִִִֶָָָאחד,
האדמה. מ עפר תב? מה .פניְֲִִַָָָָָָָ
א ה תראה , א  .להתקי עמד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָעכו
 על נקראת היא  ,בעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָמתח רת
הא צד"ק. צי"ק א ה. אי .עלְִִִֶֶַַָָ
והיא צבי  ה א  [ואז] עפר. והיא  ְְְִִִֶָָֹעפר 



      

עפר . ואיהי ע וֹ פר ל"ג )איהוּ  (וכדין)(ד"א ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
צביה  ואיהי צבי  אמר )איה וּ  דאת כמא (ד"א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כ) הארצ וֹ ת .(יחזקאל לכל  היא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצבי 

רכת. בע  ה ה את בר חן  אתם, ר ה א ר  ד ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה

 תזריע מ "ד)פרשת  חזי,(דף  ּת א  :ָ◌ֲ◌ֵ◌
דּ אתכּ נ ׁש  דאתתקנת )בּ ׁש עתא (ס"א  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ל וֹ ן,  בּ רי הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  אדם , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י
דכתיב, הוּ א א )הדא ויבר (בראשית ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ ׁש בע  לכ לּ ה   דּ מבר כּ ח זּ ן א הים . ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָאוֹ תם 
כּ יון וכ לּ ה , חתן א וֹ ליפנא , מכּ אן  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת .
כּ חדא , אתדּ בּ קן  בּ רכוֹ ת בּ ׁש בע ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתבּ רכן

דּ לעילּ א . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ ד וּ גמא 

יראל נסת ואת ה א ר ד ה את זל  א ברכות שבע לא אשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהנושא

 תזריע מ "ה )פרשת ּת ּמ ן(דף  :ַ◌ָ◌
העוֹ לם  מן הנּ הנה  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָּת נינן,
לּ ק וּ ד ׁש א  גּ וֹ זל כּ א לּ וּ  בּ רכה , בּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
גּ וֹ זל  דּ כתיב  ישׂ ראל, וּ כּ נסת ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
העוֹ לם  מן הנּ הנה  כּ ל  וג וֹ '. ואּמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
דּ אתדּ בּ ק  מאן  אינּת וּ . איהוּ  דּ א, כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
דּ איהי גּ ב , על ואף מ נּ ּה , למהני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ אנּת וּ 
גּ וֹ זל  כּ אלּ וּ  בּ רכה , בּ לא  מנּ ּה  ואהני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ נוּ יה,
מאי ישׂ ראל. וּ כנסת ה וּ א  בּ רי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ ׁש בע  דּ להוֹ ן , דּ זוּ וּ גא  בּ גין  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטעמא,
מאן , ּכ ּפ נ וּ יה  על וּ מה ה וּ א . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת 
כּ גוונא  דּ קאים דּ אחרא , בּ אנּת וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתדּ בּ ק
אחת  על בּ רכוֹ ת, דּ ז ' בּ זוּ וּ גא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעי לּ א,

וכ ּמ ה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ מה 

ה קראת לבתלה  א א רכת בע  מברכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

 חדש פט .)זוהר פח : דף  רות (מדרש

ד) א ׁש ר(רות העם  כל  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַויּ אמרוּ 
הא ה  את ה' י ּת ן  עדים והזּ קנים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
מכּ אן, וגו'. וּ כלאה  כּ רחל בּ ית אל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהבּ אה 

אמר מ כ)צבה, לכל(יחזקאל היא  צבי ְְְְֱִִִֶֶַָָ
רצת. ֲָָהא 

כנסה עה ראה, אצל(שהתתקנה)א  ְְְְִֵֵֶֶָָָֹ
זה ,ת א ר ה א  ר  ד ה , ֵֶַַָָָָָאד

א)תב  ש)  ח ,אלהי את ויבר ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹ
 אמ רכת. בע ה ה את ברְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
רכית יו וכה , חת , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָלמדנ
דגמא מ יחד, קינד רכת, ְְְְְִִֶַַַָָָֻבע 

ְְֶַָמעלה.

לא הה להע מ ההנה ל , נינ ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
הא ר דה את  זל  א ְְִֵֶַָָָָברכה,
אביו זל  תב י ראל, נסת ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָואת
לל ה ה, להע מ ההנה ל .'וג  ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָוא
להנ ת  אה ד ק מי הא ה . הא ְְִִִִֵֶֶָָָָָזה
ונהנה ניה, היא ב  על וא ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָמה,
דה את זל  א ברכה, לא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹמה
? עה מה  י ראל. נסת ואת הא   רְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
רכת. בע  הא  ה הג ְְִִֶֶֶֶַַָָמ
ל  א דק מי  ניה על ְְְְִִִֶֶַָָָָמה

ע מד לאחר , ז ג מעלה , מ ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
וכה. ה אחת על רכת, ְְֶַַַַַַָָָבע 

עדי קניוה ער  א ר הע ל  אמרְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹו
רחל  ית אל האה הא ה  את  ה '   ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָי

'וג ד )כלאה בע(רות  מברכי אי אמ . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
תב  ה , קראת לבתלה א א  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָרכת 

  

לבתוּ לה  אלּ א בּ רכ וֹ ת , ׁש בע מברכין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְדּ אין
דּ כתיב, כּ לּ ה . סב )ׁש נּ קראת  כּ י(ישעיה ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וגו '. חתן  וּ משׂ וֹ שׂ  וגו', בּ ת וּ לה  בּ חוּ ר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיבעל

כּ עין לה וּ  מברכין  ואלמנה, אלמן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ורוּ ת . בּ וֹ עז  כּ ענין בּ רכוֹ ת. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
ואלמנה  אלמן  ור וּ ת בּ וֹ עז  חנינא ר ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
בּ רכ וֹ ת , ׁש בעה כּ עין לּה  וּ ברכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲהווֹ ,
בּ ברכוֹ ת  בּ עוּ לה  על בּ תוּ לה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ ׁש בח
נקראת  א  וזוֹ  כּ לּ ה, נקראת זוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ במּת נוֹ ת.
חתן וּ מ שׂ וֹ שׂ  כו ' יבעל כּ י דּ כתיב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ לּ ה ,

כּ לּ ה .על ַ◌ַ◌ָ◌

לב עז רכ רכת ְְְְִֵֶַָָבעה 

מאן לבוֹ עז. ׁש בּ רכ וּ  בּ רכ וֹ ת  ׁש בעה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ ל  ויּ אמר דכתיב, ה וּ א הדא ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִאינ וּ ן ,
א', עדים. הזּ קנים וכל בּ ער א ׁש ר ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָהעם 
ב', .בּ ית אל  הבּ אה האה את ה' ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִי ּת ן 
ׁש ּת יהן בּ נ וּ  אׁש ר ד ', וּ כלאה. ג', ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְכּ רחל.
בּ אפרתה . חיל ועשׂ ה  ה ', ישׂ ראל. בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶאת 
בּ ית ויהי  ז ', לחם . בּ בית ׁש ם  וּ קרא  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְו ',

ּפ רץ . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכּ בית

ה גּ פן ּפ רי בּ וֹ רא מברכין יקרא, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ בתוּ לה . וּ לאלמנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאלמן
חוֹ תם  וּ לב ּס וֹ ף  בּ אמצע. זוֹ  בּ רכה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוכ וֹ ללין 
חתן ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן  בּ רא  א ׁש ר , ַהמבר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ יּה  דּ אית דּ ידה וּ , יקרא מוּ ם וגו', ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה
מאמר וֹ ת  עשׂ רה  כּ נגד אמוּ נים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֲעשׂ רה

העוֹ לם . נברא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הן 

שׂ שׂ וֹ ן אינוּ ן, ׁש בעה אמר, י וּ דאי  ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכ לּ ה  ּת רי . חתן  חד. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְו שׂ מחה 
וחדוה  דּ יצה ד '. ורינּ ה  גּ ילּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְּת לת.
ׁש לוֹ ם  ׁש ׁש . ואחוה  אהבה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָחמ ׁש .

ׁש בע .וריעוּ ת  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

סב) מ(ישעיה  ,' וג תלה  חר יבעל ְְְְִִַָָי 
.'וג  ְָָחת

 עי תא  מברכי ואלמנה  אלמ ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָאבל
ורת. עז  עני רכת, רבי בע  (שאמר  ְְְְִֶַַַָ

ורות) בעז ברכחנינא, ,הי ואלמנה  ְְְְֵַַָָָָאלמ
תלה בח  רכת, בע  עי ת ְְְֵֶֶֶַַָָָא
נקראת   ז במנ ת. ברכת ע לה ְְְְִִֵַַָָָעל
י  תב  ה, נקראת לא  וז ְְִִֵֶַַָָָֹה,
מ ני יבעל תלה  ח ר  ְְְְִִִַָָָָָיבעל

ה. על ַַָָָחת

? ה מה  לבעז . רכ רכת בע עיְְְְֵֵֵֶֶַַַָֹ
ער א ר  הע ל אמר ו תב ְֲֶֶֶַַַַָָָָֹזה
הא ה את ה ' י א ' .עדי קני ה ְְִִִִֵֵֵֶַָָָוכל
ד' כלאה. ג' רחל. ב' .ית אל ְְֵֵֵֶֶַָָָָה אה
ה' י ראל. ית את  יה  נ ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָא ר
בית   קרא  ו ' אפרתה . חיל  ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוע ה 

.ר בית בית ויהי ז' .ְְִִֵֵֶֶֶָלח

 פה רי רא  מברכי ה בד  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָבביל
רכה לליוכ בתלה , לאלמנה   ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאלמ
א ר : המבר  ת ח  לב אמצע ,  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָז
מ ,'וג וכה חת ומחה    ְְְְִִַָָָָָָָרא
ניאמ ע רה   ,ה ֱֲִֵֶֶֶַָָָָה בד 

(אמני)ה מאמרת ע רה נגד ,ְֲֲֶֶֶֶַָָָָ
.להע ְִָָָנברא 

ו מחה  .ה בעה אמר, י דאי  ְְְִִִֵַַַָָָָר י 
גילה שלשה . וכלה .שני חת אחד. .ניְִַ
אהבה חמשה . וחדוה דיצה ארבעה. ורנה 
וכה חת שבעה. ורעות  שלו ששה. ְַָָָואחוה
בעה. ורעת ל ואחוה אהבה ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹל ה.



      

עפר . ואיהי ע וֹ פר ל"ג )איהוּ  (וכדין)(ד"א ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
צביה  ואיהי צבי  אמר )איה וּ  דאת כמא (ד"א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כ) הארצ וֹ ת .(יחזקאל לכל  היא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצבי 

רכת. בע  ה ה את בר חן  אתם, ר ה א ר  ד ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה

 תזריע מ "ד)פרשת  חזי,(דף  ּת א  :ָ◌ֲ◌ֵ◌
דּ אתכּ נ ׁש  דאתתקנת )בּ ׁש עתא (ס"א  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ל וֹ ן,  בּ רי הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  אדם , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י
דכתיב, הוּ א א )הדא ויבר (בראשית ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ ׁש בע  לכ לּ ה   דּ מבר כּ ח זּ ן א הים . ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָאוֹ תם 
כּ יון וכ לּ ה , חתן א וֹ ליפנא , מכּ אן  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת .
כּ חדא , אתדּ בּ קן  בּ רכוֹ ת בּ ׁש בע ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתבּ רכן

דּ לעילּ א . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ ד וּ גמא 

יראל נסת ואת ה א ר ד ה את זל  א ברכות שבע לא אשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהנושא

 תזריע מ "ה )פרשת ּת ּמ ן(דף  :ַ◌ָ◌
העוֹ לם  מן הנּ הנה  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָּת נינן,
לּ ק וּ ד ׁש א  גּ וֹ זל כּ א לּ וּ  בּ רכה , בּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
גּ וֹ זל  דּ כתיב  ישׂ ראל, וּ כּ נסת ה וּ א  ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
העוֹ לם  מן הנּ הנה  כּ ל  וג וֹ '. ואּמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאביו
דּ אתדּ בּ ק  מאן  אינּת וּ . איהוּ  דּ א, כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
דּ איהי גּ ב , על ואף מ נּ ּה , למהני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ אנּת וּ 
גּ וֹ זל  כּ אלּ וּ  בּ רכה , בּ לא  מנּ ּה  ואהני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ נוּ יה,
מאי ישׂ ראל. וּ כנסת ה וּ א  בּ רי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
בּ ׁש בע  דּ להוֹ ן , דּ זוּ וּ גא  בּ גין  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטעמא,
מאן , ּכ ּפ נ וּ יה  על וּ מה ה וּ א . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת 
כּ גוונא  דּ קאים דּ אחרא , בּ אנּת וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתדּ בּ ק
אחת  על בּ רכוֹ ת, דּ ז ' בּ זוּ וּ גא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ לעי לּ א,

וכ ּמ ה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ מה 

ה קראת לבתלה  א א רכת בע  מברכים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין

 חדש פט .)זוהר פח : דף  רות (מדרש

ד) א ׁש ר(רות העם  כל  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַויּ אמרוּ 
הא ה  את ה' י ּת ן  עדים והזּ קנים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
מכּ אן, וגו'. וּ כלאה  כּ רחל בּ ית אל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהבּ אה 

אמר מ כ)צבה, לכל(יחזקאל היא  צבי ְְְְֱִִִֶֶַָָ
רצת. ֲָָהא 

כנסה עה ראה, אצל(שהתתקנה)א  ְְְְִֵֵֶֶָָָֹ
זה ,ת א ר ה א  ר  ד ה , ֵֶַַָָָָָאד

א)תב  ש)  ח ,אלהי את ויבר ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹ
 אמ רכת. בע ה ה את ברְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
רכית יו וכה , חת , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָלמדנ
דגמא מ יחד, קינד רכת, ְְְְְִִֶַַַָָָֻבע 

ְְֶַָמעלה.

לא הה להע מ ההנה ל , נינ ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ
הא ר דה את  זל  א ְְִֵֶַָָָָברכה,
אביו זל  תב י ראל, נסת ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָואת
לל ה ה, להע מ ההנה ל .'וג  ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָוא
להנ ת  אה ד ק מי הא ה . הא ְְִִִִֵֶֶָָָָָזה
ונהנה ניה, היא ב  על וא ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָמה,
דה את זל  א ברכה, לא ְְְִִֵֶֶַָָָָֹמה
? עה מה  י ראל. נסת ואת הא   רְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
רכת. בע  הא  ה הג ְְִִֶֶֶֶַַָָמ
ל  א דק מי  ניה על ְְְְִִִֶֶַָָָָמה

ע מד לאחר , ז ג מעלה , מ ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ
וכה. ה אחת על רכת, ְְֶַַַַַַָָָבע 

עדי קניוה ער  א ר הע ל  אמרְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹו
רחל  ית אל האה הא ה  את  ה '   ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָי

'וג ד )כלאה בע(רות  מברכי אי אמ . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
תב  ה , קראת לבתלה א א  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָרכת 

  

לבתוּ לה  אלּ א בּ רכ וֹ ת , ׁש בע מברכין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְדּ אין
דּ כתיב, כּ לּ ה . סב )ׁש נּ קראת  כּ י(ישעיה ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וגו '. חתן  וּ משׂ וֹ שׂ  וגו', בּ ת וּ לה  בּ חוּ ר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיבעל

כּ עין לה וּ  מברכין  ואלמנה, אלמן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ורוּ ת . בּ וֹ עז  כּ ענין בּ רכוֹ ת. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
ואלמנה  אלמן  ור וּ ת בּ וֹ עז  חנינא ר ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
בּ רכ וֹ ת , ׁש בעה כּ עין לּה  וּ ברכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲהווֹ ,
בּ ברכוֹ ת  בּ עוּ לה  על בּ תוּ לה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ ׁש בח
נקראת  א  וזוֹ  כּ לּ ה, נקראת זוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ במּת נוֹ ת.
חתן וּ מ שׂ וֹ שׂ  כו ' יבעל כּ י דּ כתיב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ לּ ה ,

כּ לּ ה .על ַ◌ַ◌ָ◌

לב עז רכ רכת ְְְְִֵֶַָָבעה 

מאן לבוֹ עז. ׁש בּ רכ וּ  בּ רכ וֹ ת  ׁש בעה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ ל  ויּ אמר דכתיב, ה וּ א הדא ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִאינ וּ ן ,
א', עדים. הזּ קנים וכל בּ ער א ׁש ר ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָהעם 
ב', .בּ ית אל  הבּ אה האה את ה' ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִי ּת ן 
ׁש ּת יהן בּ נ וּ  אׁש ר ד ', וּ כלאה. ג', ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְכּ רחל.
בּ אפרתה . חיל ועשׂ ה  ה ', ישׂ ראל. בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶאת 
בּ ית ויהי  ז ', לחם . בּ בית ׁש ם  וּ קרא  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְו ',

ּפ רץ . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכּ בית

ה גּ פן ּפ רי בּ וֹ רא מברכין יקרא, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ בתוּ לה . וּ לאלמנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאלמן
חוֹ תם  וּ לב ּס וֹ ף  בּ אמצע. זוֹ  בּ רכה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוכ וֹ ללין 
חתן ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן  בּ רא  א ׁש ר , ַהמבר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ יּה  דּ אית דּ ידה וּ , יקרא מוּ ם וגו', ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה
מאמר וֹ ת  עשׂ רה  כּ נגד אמוּ נים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֲעשׂ רה

העוֹ לם . נברא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הן 

שׂ שׂ וֹ ן אינוּ ן, ׁש בעה אמר, י וּ דאי  ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכ לּ ה  ּת רי . חתן  חד. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְו שׂ מחה 
וחדוה  דּ יצה ד '. ורינּ ה  גּ ילּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְּת לת.
ׁש לוֹ ם  ׁש ׁש . ואחוה  אהבה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָחמ ׁש .

ׁש בע .וריעוּ ת  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

סב) מ(ישעיה  ,' וג תלה  חר יבעל ְְְְִִַָָי 
.'וג  ְָָחת

 עי תא  מברכי ואלמנה  אלמ ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָאבל
ורת. עז  עני רכת, רבי בע  (שאמר  ְְְְִֶַַַָ

ורות) בעז ברכחנינא, ,הי ואלמנה  ְְְְֵַַָָָָאלמ
תלה בח  רכת, בע  עי ת ְְְֵֶֶֶַַָָָא
נקראת   ז במנ ת. ברכת ע לה ְְְְִִֵַַָָָעל
י  תב  ה, נקראת לא  וז ְְִִֵֶַַָָָֹה,
מ ני יבעל תלה  ח ר  ְְְְִִִַָָָָָיבעל

ה. על ַַָָָחת

? ה מה  לבעז . רכ רכת בע עיְְְְֵֵֵֶֶַַַָֹ
ער א ר  הע ל אמר ו תב ְֲֶֶֶַַַַָָָָֹזה
הא ה את ה ' י א ' .עדי קני ה ְְִִִִֵֵֵֶַָָָוכל
ד' כלאה. ג' רחל. ב' .ית אל ְְֵֵֵֶֶַָָָָה אה
ה' י ראל. ית את  יה  נ ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָא ר
בית   קרא  ו ' אפרתה . חיל  ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוע ה 

.ר בית בית ויהי ז' .ְְִִֵֵֶֶֶָלח

 פה רי רא  מברכי ה בד  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָבביל
רכה לליוכ בתלה , לאלמנה   ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאלמ
א ר : המבר  ת ח  לב אמצע ,  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָז
מ ,'וג וכה חת ומחה    ְְְְִִַָָָָָָָרא
ניאמ ע רה   ,ה ֱֲִֵֶֶֶַָָָָה בד 

(אמני)ה מאמרת ע רה נגד ,ְֲֲֶֶֶֶַָָָָ
.להע ְִָָָנברא 

ו מחה  .ה בעה אמר, י דאי  ְְְִִִֵַַַָָָָר י 
גילה שלשה . וכלה .שני חת אחד. .ניְִַ
אהבה חמשה . וחדוה דיצה ארבעה. ורנה 
וכה חת שבעה. ורעות  שלו ששה. ְַָָָואחוה
בעה. ורעת ל ואחוה אהבה ְְְְֲֲִֵַַָָָָָֹל ה.



      

הע לם נברא הם מאמרת נגד  ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

 על וחד  חד כּ ל ּפ רי ׁש  חנינא , ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ב'. שׂ מחה  חד. שׂ שׂ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִק יּ וּ מיּה ,
דּ יצה  ה '. גּ ילּ ה  וּ מוֹ סיף, ד'. וכלּ ה ג '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחתן 
ורעוּ ת  ט'. ׁש ל וֹ ם  ח'. ואחוה  ז '. אהבה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַו '.
מאמרוֹ ת , כּ נגד עשׂ רה, אינוּ ן דּ הא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְי '.
ה ' זוֹ  בּ ברכה ואית העוֹ לם. נברא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הן 
יוֹ רׁש ת  וכוּ לּ ן ה ּת וֹ רה . נ ּת נה  ׁש בּ הן  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶקוֹ לוֹ ת ,
ראוּ יה . היא דּ הא בּ ברכוֹ ת. בּ ת וּ לה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ לּ ה 

ראוּ יה . אינ ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואלמנה 

והא ולכן  מנת, א צרת  ל לתת הה  ל  תקה  רצ ן   י חתן מְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
תמח יצא חתן ְֵֵָָָֹֻ[הקב"ה ]

 תרומה קל"ז)פרשת מאן(דף  :ַ◌
דּ נטיל  כּ מאן  לׁש מ ׁש א , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ נטיל 
אהל  איה וּ  דּ ׁש מ ׁש א בּ גין דּ רגּ ין . ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְלכלּ הוּ 
נהיר ואיהוּ  כּ לּ א , ונטיל בּ הוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ ליל 
דּ א  ועל לת ּת א . נה וֹ רין  גּ ווני  אי נּ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלכל 

מחּפ ת וֹ  י וֹ צא  כּ חתן  וּ נציצוּ והוּ א בּ נהירוּ  , ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ תיא וּ בּת א  דּ כ לּ ה וּ  גּ ניזין, נהוֹ רין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ כל 
רעוּ תייה וּ  ליּה  יהבי  ׁש לים, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רע וּ תא
רעוּ  אית דּ לחתן כּ מה  דּ לה וֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ נהיר וּ 

דּ כ לּ ה  דכלהו)ותיאוּ בּת א לּה (נ"א למיהב  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
י וֹ צא  כּ חתן  והוּ א דּ א ועל וּ מ ּת נן . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְנבזבּ זן 

◌ָ◌◌ֵמחּפ תוֹ .

מ נת. אצרת להם נ תנים  ם וכה , חתן לחן על אכלים אתם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻל 

 ויצא קמט )פרשת  רבּ י(דף אמר  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הו וּ  לא י וֹ מין(אלא )יצחק, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

נ ׁש  בּ ר בּ הה וּ א  דּ אערענא עד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְזעירין,
הוּ א  אן  ליּה , אמינא עּמ יּה . זעירא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בריּה 
ה לּ וּ לא  ליּה  עבידנא  לי, אמר  אחרא .  ְבּ ר◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ י, דּ א ׁש ּת מ וֹ דע כּ יון בּ דביתה וּ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא ׁש ּת אר 
לה לּ וּ לא   ל זמיננא  דּ לא , חיּ י ליּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
ידענא  דּ לא  חד, מ לּ ין . ּת לת  בּ גין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדברי ,
מז ּמ נין דּ הכי  ,ל אׁש ּת מ וֹ דענא  ולא   ָּב◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

על ואחד אחד ל  ר חנינא  ְֲִִֵֶֶַַַָָָָר י
ג'. חת ב'. מחה אחד.  .מְְִֶָָָָָמק
אהבה ו'. יצה  ה'. ילה  ,סימ ד'. ְֲִִִַַָָָָוכה 
הרי  י'. ורעת ט '.  ל ח '. ואחוה  ְְֲֲֵֵֶַָָז '.
נברא  ה מאמר ת נגד ע רה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָה
קלת  חמה ז ברכה  וי .לְְֲִִֵָָָָָהע
ה ירת וכ ה רה, ננה  הְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
רא יה , היא הרי רכת, ְְְֲִֵֶַָָָתלה 

רא יה.  אינ ְְְֵַָָָָואלמנה 

את  טל מי ,מה את טל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַמי
אהל הא מ ה מ ה רגת, ְִֶֶֶֶַַָָֹל 
מאיר והא ה ל, ונ טל ה ְְְִִֵֵֶֶַָָֹכלל
הא רת  ל  וניה  ת א ְְִֶַָָָָלכל
ת מח יצא  חת והא  ולכ ְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֻמה.
הא רת  ל ל והתנ צצת אר ְְְְִֶָָ
, ל רצ תקה,  .זינ ְְְִִֵֶַָָָָֻה
 חת מ ,ר וא נרצ ל תני ְְְְְִֶָָָָנ

ה ה  ל  תקה רצ י(כל (של ְֵֶַַָָָ
והא ולכ מנ ת, א צר ת ל ְְֵֵַָָָָָלתת

יצא חת.תמח ְֵֵָָָֹֻ

ימי [אלא] הי לא  יצחק, ר י ְִִִַַָָָָֹאמר
 בנ ,האי ת א גי  עד  עטיְְִִִֶַַָָָמ
האחר ? נ איפה , ל אמרי . ע ט ְְִִִֵֵַַַָָָָֹה
ע ונ אר  הלא , ל עיתי  לי, ְְִִִִִִַַָָָאמר
י ח לי, אמר אתי, ה יר יו . ְִִִִִֵֶֶַַָָא
מ ני  לחתת ת א הזמני ְְְְֲִִִִֶַַַֹֻא 
ולא ב ידע י א  אחד  :דברי ְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹלה
האד את  מזמיני  ,ת א ְְְִִִִֶֶַַָָָָה רי
גוי דל  אי א ה וא לי ,דכב ְְְְִִִֵַַָָָפי 

  

אנּת  ודילמא  יקריּה , כּ פוּ ם  נׁש  לבר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵליּה 
דּ ילמא  וחד, . יקר ואפגים ר בּ א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַגּ ברא 
אטרח  ולא  בּ בהיל וּ , בּ ארח אזיל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאנּת 
אנׁש י ק ּמ י תכסיף  דּ לא  וחד , .ֲעל◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌
אינ וּ ן דּ כל  דילן, דּ א וֹ רחא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְדּ חב וּ רא.
יהבי כּ לּ ה וּ  וכ לּ ה , דחתן לפתוֹ רא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אכלי
ק וּ ד ׁש א  ליּה , אמינא  ל וֹ ן. וּ מּת נן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְנבז בּ זן 
מה  לי ּה , אמינא לטב . ל ידין  הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
בּ ההוּ א  זוּ טא. צדוֹ ק  לי ּה  אמר  ,מְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ּת ליסר מנּ י ּה , א וֹ ליפנא  (נ"אׁש ע ּת א , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ ריּה תריסר ) וּ מן בּ אוֹ רייתא, עלּ אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרזין

וחד בּ נבוּ אה, חד  ותרין)ּת לת, (נ"א ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חלמא .

החתן לבית ה  ביאים  מ מה , אל ה ן את ביאְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹו

פקודי רל"ה )פרשת אמאי(דף  :ֲ◌ַ◌
דּ הא  בּ גין הּמ ׁש כּ ן. את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַויּ ביא וּ 
דּ מ ׁש ה  זוּ וּ גא  הוה ׁש עתא , ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא
ה ּמ ׁש כּ ן את ויּ ביא וּ  דּ א ועל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאז דּ וּ וגא ,
חתן. לבי כּ לּ ה דּ אייתי  כּ מה מ ׁש ה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶאל 
לאעלא   אצטרי בּ קדמיתא דּ הא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין

אמר  דאּת  כּ מה  חתן , לגבּ י (דברים לכלּ ה  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לאׁש ה .כב ) ה זּ ה  לאיׁש  נתּת י  בּ ּת י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

איהוּ  דּ כּת יב (רל"ח )וּ לבתר  לג בּ ּה , ייתי (: ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ כתיב אליה . יז)ויּ בא מ ׁש ה (במדבר ויּ בא  ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌

העד וּ ת . אהל ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֶאל 

 אל לבא מׁש ה  יכל ולא  כּ תיב, מה ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌
הענן עליו ׁש כן  כּ י  מוֹ עד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹאהל 
איהי דּ הות בּ גין  טעמא . מאי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוגוֹ '.
דּ את ּת קנת  א ּת תא כּ האי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּת תקנא,
ׁש עתא  וּ בההיא בּ עלּה , לג בּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתק טת 
לבעלּה  אתחזי  לא מתקטת, קא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי 
מ ׁש ה  יכל  ולא דּ א ועל לגבּ ּה . ◌ֶֹֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעלא 
הענן עליו ׁש כן  כּ י מ וֹ עד אהל  אל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָלבא 
מׁש ה . אל הּמ ׁש כּ ן  את  ויּ ביא וּ   ּכ ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ גין
כּ ל  את  מׁש ה  ו יּ רא  כּ תיב  מה  ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעוֹ ד

וג וֹ '. רל"ה )(רל"א )ה ּמ לאכה  (דף  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

 לדר  ל ה אה  א לי ואחד .דבְְְְְְֵֶַַַָָ
א ואחד .עלי אטריח ולא ז חְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹ
 נר החברה , אני לפני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָתת
 חת  לח על כלי א ת א ְְִֶֶַַָָָָֻל
מנ ת. אצרת  לה תני נ  ְְִֶַַָָָָָֻוכה ,
תא יד הא  ר דה ,ל ְְִַַָָָָאמרי
לי, אמר ?מ מה ,ל אמרי ְְְִִִַַַָָלטב.
מ למדי עה ת א . טה ְְִִֶַַָָָָָָָצד ק
ני עלי סדת [תריסר ] ע ר  ְְִֶָָָֹלה
נבאה , אחד  לה, נמ ְְְִִֶַָָָָֹרה ,

. חל [ושני] ְֲֶַָואחד

הרי   מ ?ה אל  ביאו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָל ה
מ ה ל ה ג היה עה  ת אְִֶֶַָָָָָֹ
אל ה את ביא ו זה  ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלהזג,
.החת לבית ה ביאי מ ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹמה,
את  להכניס  צרי רא נה  ְְִִִִֶֶַָָָמ

אמר מ , לחת כב)ה ה   את (דברי ְֱֶֶֶֶַַַָָָ
 ואחר לא ה . ה ה לאי נתי  י ְְִִִִִֶַַַַָָָָ

תב אליה , יבא  ל)הא  ו בא(בראשית  ֵֶֶַָָָָֹֹ
וכתב יז)אליה . אל(במדבר  מה ו בא  ְֵֶֶֶַָָָֹֹ

העד ת. ֵֶָֹאהל

אל לבא  מה יכל ולא  תב? מה  ְְֶֶַָָָָֹֹֹֹוכא
מה .'וג הענ עליו כ י מעד  ְִֵֶֶַָָָָָָֹאהל 
מתנת, היתה היא  מ ?ע ְְִִִֶֶֶַַַַָָה
מתקטת  תנת ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָא ה
מתק טת, היא  עה ת בא , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלבעל
, ועל אליה . להנס לבעל רא י  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹלא
י  מעד  אהל אל לבא מה יכל ְִֵֶֶֶָָֹֹֹֹֹולא 
את  ביא ו , מ . הענ עליו  כִִֶֶַַָָָָָָָ
ו רא תב? מה  עד מה. אל  ְְִֶֶַַַַָָֹה

.'וג הלאכה  ל  את ְְֶֶַָָָֹמה



      

הע לם נברא הם מאמרת נגד  ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

 על וחד  חד כּ ל ּפ רי ׁש  חנינא , ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ב'. שׂ מחה  חד. שׂ שׂ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִק יּ וּ מיּה ,
דּ יצה  ה '. גּ ילּ ה  וּ מוֹ סיף, ד'. וכלּ ה ג '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחתן 
ורעוּ ת  ט'. ׁש ל וֹ ם  ח'. ואחוה  ז '. אהבה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַו '.
מאמרוֹ ת , כּ נגד עשׂ רה, אינוּ ן דּ הא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְי '.
ה ' זוֹ  בּ ברכה ואית העוֹ לם. נברא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הן 
יוֹ רׁש ת  וכוּ לּ ן ה ּת וֹ רה . נ ּת נה  ׁש בּ הן  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶקוֹ לוֹ ת ,
ראוּ יה . היא דּ הא בּ ברכוֹ ת. בּ ת וּ לה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ לּ ה 

ראוּ יה . אינ ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואלמנה 

והא ולכן  מנת, א צרת  ל לתת הה  ל  תקה  רצ ן   י חתן מְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
תמח יצא חתן ְֵֵָָָֹֻ[הקב"ה ]

 תרומה קל"ז)פרשת מאן(דף  :ַ◌
דּ נטיל  כּ מאן  לׁש מ ׁש א , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ נטיל 
אהל  איה וּ  דּ ׁש מ ׁש א בּ גין דּ רגּ ין . ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְלכלּ הוּ 
נהיר ואיהוּ  כּ לּ א , ונטיל בּ הוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתכּ ליל 
דּ א  ועל לת ּת א . נה וֹ רין  גּ ווני  אי נּ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלכל 

מחּפ ת וֹ  י וֹ צא  כּ חתן  וּ נציצוּ והוּ א בּ נהירוּ  , ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ תיא וּ בּת א  דּ כ לּ ה וּ  גּ ניזין, נהוֹ רין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ כל 
רעוּ תייה וּ  ליּה  יהבי  ׁש לים, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רע וּ תא
רעוּ  אית דּ לחתן כּ מה  דּ לה וֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ נהיר וּ 

דּ כ לּ ה  דכלהו)ותיאוּ בּת א לּה (נ"א למיהב  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
י וֹ צא  כּ חתן  והוּ א דּ א ועל וּ מ ּת נן . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְנבזבּ זן 

◌ָ◌◌ֵמחּפ תוֹ .

מ נת. אצרת להם נ תנים  ם וכה , חתן לחן על אכלים אתם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻל 

 ויצא קמט )פרשת  רבּ י(דף אמר  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הו וּ  לא י וֹ מין(אלא )יצחק, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

נ ׁש  בּ ר בּ הה וּ א  דּ אערענא עד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְזעירין,
הוּ א  אן  ליּה , אמינא עּמ יּה . זעירא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בריּה 
ה לּ וּ לא  ליּה  עבידנא  לי, אמר  אחרא .  ְבּ ר◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ י, דּ א ׁש ּת מ וֹ דע כּ יון בּ דביתה וּ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא ׁש ּת אר 
לה לּ וּ לא   ל זמיננא  דּ לא , חיּ י ליּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
ידענא  דּ לא  חד, מ לּ ין . ּת לת  בּ גין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדברי ,
מז ּמ נין דּ הכי  ,ל אׁש ּת מ וֹ דענא  ולא   ָּב◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

על ואחד אחד ל  ר חנינא  ְֲִִֵֶֶַַַָָָָר י
ג'. חת ב'. מחה אחד.  .מְְִֶָָָָָמק
אהבה ו'. יצה  ה'. ילה  ,סימ ד'. ְֲִִִַַָָָָוכה 
הרי  י'. ורעת ט '.  ל ח '. ואחוה  ְְֲֲֵֵֶַָָז '.
נברא  ה מאמר ת נגד ע רה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָה
קלת  חמה ז ברכה  וי .לְְֲִִֵָָָָָהע
ה ירת וכ ה רה, ננה  הְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
רא יה , היא הרי רכת, ְְְֲִֵֶַָָָתלה 

רא יה.  אינ ְְְֵַָָָָואלמנה 

את  טל מי ,מה את טל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַמי
אהל הא מ ה מ ה רגת, ְִֶֶֶֶַַָָֹל 
מאיר והא ה ל, ונ טל ה ְְְִִֵֵֶֶַָָֹכלל
הא רת  ל  וניה  ת א ְְִֶַָָָָלכל
ת מח יצא  חת והא  ולכ ְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֻמה.
הא רת  ל ל והתנ צצת אר ְְְְִֶָָ
, ל רצ תקה,  .זינ ְְְִִֵֶַָָָָֻה
 חת מ ,ר וא נרצ ל תני ְְְְְִֶָָָָנ

ה ה  ל  תקה רצ י(כל (של ְֵֶַַָָָ
והא ולכ מנ ת, א צר ת ל ְְֵֵַָָָָָלתת

יצא חת.תמח ְֵֵָָָֹֻ

ימי [אלא] הי לא  יצחק, ר י ְִִִַַָָָָֹאמר
 בנ ,האי ת א גי  עד  עטיְְִִִֶַַָָָמ
האחר ? נ איפה , ל אמרי . ע ט ְְִִִֵֵַַַָָָָֹה
ע ונ אר  הלא , ל עיתי  לי, ְְִִִִִִַַָָָאמר
י ח לי, אמר אתי, ה יר יו . ְִִִִִֵֶֶַַָָא
מ ני  לחתת ת א הזמני ְְְְֲִִִִֶַַַֹֻא 
ולא ב ידע י א  אחד  :דברי ְְְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹלה
האד את  מזמיני  ,ת א ְְְִִִִֶֶַַָָָָה רי
גוי דל  אי א ה וא לי ,דכב ְְְְִִִֵַַָָָפי 

  

אנּת  ודילמא  יקריּה , כּ פוּ ם  נׁש  לבר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵליּה 
דּ ילמא  וחד, . יקר ואפגים ר בּ א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַגּ ברא 
אטרח  ולא  בּ בהיל וּ , בּ ארח אזיל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאנּת 
אנׁש י ק ּמ י תכסיף  דּ לא  וחד , .ֲעל◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌
אינ וּ ן דּ כל  דילן, דּ א וֹ רחא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְדּ חב וּ רא.
יהבי כּ לּ ה וּ  וכ לּ ה , דחתן לפתוֹ רא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אכלי
ק וּ ד ׁש א  ליּה , אמינא  ל וֹ ן. וּ מּת נן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְנבז בּ זן 
מה  לי ּה , אמינא לטב . ל ידין  הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
בּ ההוּ א  זוּ טא. צדוֹ ק  לי ּה  אמר  ,מְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ּת ליסר מנּ י ּה , א וֹ ליפנא  (נ"אׁש ע ּת א , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ ריּה תריסר ) וּ מן בּ אוֹ רייתא, עלּ אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרזין

וחד בּ נבוּ אה, חד  ותרין)ּת לת, (נ"א ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חלמא .

החתן לבית ה  ביאים  מ מה , אל ה ן את ביאְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹו

פקודי רל"ה )פרשת אמאי(דף  :ֲ◌ַ◌
דּ הא  בּ גין הּמ ׁש כּ ן. את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַויּ ביא וּ 
דּ מ ׁש ה  זוּ וּ גא  הוה ׁש עתא , ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא
ה ּמ ׁש כּ ן את ויּ ביא וּ  דּ א ועל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאז דּ וּ וגא ,
חתן. לבי כּ לּ ה דּ אייתי  כּ מה מ ׁש ה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶאל 
לאעלא   אצטרי בּ קדמיתא דּ הא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין

אמר  דאּת  כּ מה  חתן , לגבּ י (דברים לכלּ ה  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לאׁש ה .כב ) ה זּ ה  לאיׁש  נתּת י  בּ ּת י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

איהוּ  דּ כּת יב (רל"ח )וּ לבתר  לג בּ ּה , ייתי (: ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ כתיב אליה . יז)ויּ בא מ ׁש ה (במדבר ויּ בא  ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌

העד וּ ת . אהל ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֶאל 

 אל לבא מׁש ה  יכל ולא  כּ תיב, מה ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌
הענן עליו ׁש כן  כּ י  מוֹ עד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹאהל 
איהי דּ הות בּ גין  טעמא . מאי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוגוֹ '.
דּ את ּת קנת  א ּת תא כּ האי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּת תקנא,
ׁש עתא  וּ בההיא בּ עלּה , לג בּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתק טת 
לבעלּה  אתחזי  לא מתקטת, קא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי 
מ ׁש ה  יכל  ולא דּ א ועל לגבּ ּה . ◌ֶֹֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעלא 
הענן עליו ׁש כן  כּ י מ וֹ עד אהל  אל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָלבא 
מׁש ה . אל הּמ ׁש כּ ן  את  ויּ ביא וּ   ּכ ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ גין
כּ ל  את  מׁש ה  ו יּ רא  כּ תיב  מה  ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעוֹ ד

וג וֹ '. רל"ה )(רל"א )ה ּמ לאכה  (דף  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

 לדר  ל ה אה  א לי ואחד .דבְְְְְְֵֶַַַָָ
א ואחד .עלי אטריח ולא ז חְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹ
 נר החברה , אני לפני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָתת
 חת  לח על כלי א ת א ְְִֶֶַַָָָָֻל
מנ ת. אצרת  לה תני נ  ְְִֶַַָָָָָֻוכה ,
תא יד הא  ר דה ,ל ְְִַַָָָָאמרי
לי, אמר ?מ מה ,ל אמרי ְְְִִִַַַָָלטב.
מ למדי עה ת א . טה ְְִִֶַַָָָָָָָצד ק
ני עלי סדת [תריסר ] ע ר  ְְִֶָָָֹלה
נבאה , אחד  לה, נמ ְְְִִֶַָָָָֹרה ,

. חל [ושני] ְֲֶַָואחד

הרי   מ ?ה אל  ביאו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָל ה
מ ה ל ה ג היה עה  ת אְִֶֶַָָָָָֹ
אל ה את ביא ו זה  ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלהזג,
.החת לבית ה ביאי מ ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹמה,
את  להכניס  צרי רא נה  ְְִִִִֶֶַָָָמ

אמר מ , לחת כב)ה ה   את (דברי ְֱֶֶֶֶַַַָָָ
 ואחר לא ה . ה ה לאי נתי  י ְְִִִִִֶַַַַָָָָ

תב אליה , יבא  ל)הא  ו בא(בראשית  ֵֶֶַָָָָֹֹ
וכתב יז)אליה . אל(במדבר  מה ו בא  ְֵֶֶֶַָָָֹֹ

העד ת. ֵֶָֹאהל

אל לבא  מה יכל ולא  תב? מה  ְְֶֶַָָָָֹֹֹֹוכא
מה .'וג הענ עליו כ י מעד  ְִֵֶֶַָָָָָָֹאהל 
מתנת, היתה היא  מ ?ע ְְִִִֶֶֶַַַַָָה
מתקטת  תנת ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָא ה
מתק טת, היא  עה ת בא , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלבעל
, ועל אליה . להנס לבעל רא י  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹלא
י  מעד  אהל אל לבא מה יכל ְִֵֶֶֶָָֹֹֹֹֹולא 
את  ביא ו , מ . הענ עליו  כִִֶֶַַָָָָָָָ
ו רא תב? מה  עד מה. אל  ְְִֶֶַַַַָָֹה

.'וג הלאכה  ל  את ְְֶֶַָָָֹמה



      

החתן ל תר להכניס ה ה ל וא א א א ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָריכים

 בראשית מט )פרשת  ויבאה (דף  :ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
א וֹ ליפנא  מהכא האדם . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאל
לאעלה  דכלּ ה  וא ּמ א  א בּ א ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ בעאן

אמר , דא ּת  כּ מא דּ חתן. (דברים בּ ר ׁש וּ תיּה  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מכּ אןכב ) וגו'. ה זּ ה  לאיׁש  נת ּת י בּ ּת י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

בּ יתא  דּ הא  לגבּ ּה , ייתי בּ עלּה   ָואיל◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
דּ כתיב , הוּ א כט )דילּה  ו יּ בא (בראשית ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

בּ קדמיתא  רחל , אל גּ ם ויּ בא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה .
לא בּ א  אית  הכא  דּ עד האדם אל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַויבאה
לגבּ ּה  ייתי איה וּ  לבתר למעבד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ לאּמ א
מינ ּה . רׁש וּ ת וי ּט וֹ ל  הוּ א, דיל ּה  בּ יתא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכל

ונ תנים תא מתנים וא אביה  ,לבעל תנס א  עד  , את יא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹי 
רי מה  ל ִֶַָָָל

 בראשית מח )פרשת  ויבאה (דף  :ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ עיא  דּ לא  בּ גין האדם . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאל
לאת כּ ללא  א לּ א  בּ לח וּ דהא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלא ׁש ּת כּ חא 
כּ יון ׁש בּ כתב. בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ לאתחבּ רא
לּה  ויתּק ן  לּה  יז וּ ן ה וּ א  בּ הדי ּה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתח בּ רת 
ואת  דכתיב היינ וּ   דּ אצטרי מה  לּה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְויּת ן
מאן א וֹ ליפנא  מכּ אן א וֹ קימנא. והא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
לבעלּה , תיעוּ ל  לא עד  בּ ר ּת י ּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אנסיב
כּ ל  ל ּה  ויהבין לּה  מתּק נין  וא ּמ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבוּ ה 
בּ בעלּה  דּ אתח בּ רת  כּ יון ,דּ אצטרי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמה 

דּ בעיא . מה  לּה  יּת ן והוּ א ל ּה  יז וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

 אלהים יי  ויּ בן  כּ תיב  בּ קדמיתא  חזי , ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
לּה  אתקינוּ  ואּמ א דּ אבּ א הצּ לע . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 

כ"ד) בגי ' ויבאה קשוטין. ◌ַ◌ָ◌ְוּ לבתר(בכ"ד
האדם אל קלין ויביאה בחמש ליה (ועאלא  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כה ) קול (ירמיה  שמחה  וקול  ששון  קול
חתנים ) מצהלות  קול כלה  וקול  חתן 
חד  וּ לאתחבּ רא כּ חדא כּ לּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתקרא 

יהיב וה וּ א  דּ אצטרי .(ליה )בּ חד. מה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ריכי  למדנ אמ ,האד אל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָויבאה 
תר להכניס הה ל וא א  ְְְְִִִֶַַַַָָָָא א 

אמר מ ,החת כב)ל י (דברי את ְֱִִֶֶֶֶֶַָָ
על  ואיל אמ .'וג ה ה לאי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָנתי
, הא  ה ית  הרי אליה, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָיבא

כט)תב (בראשית  ו בא  אליה . ו בא ֵֶֶַַַָָָָֹֹ
, האד אל  ויבאה התחלה רחל. ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאל
אחר לעת , לאא  לא א  י א ְְֲִֵֶַַַַַָָָעד
הא ,  הית וכל אליה , יבא  הא ְִֵֶֶַַָָָָָ

מה. רת ְְִִֶָֹויל

צריכה א  מ  האד אל ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹויבאה 
להתח ר להתל א א ,לב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלהצא 
, ע התח רה יו כתב. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָרה 
מה ל וי ת א וית את יז ְִִֵֵַַָָָָה א 
והרי  , האר ואת תב מה הינ ,ריְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  יא  י , למדנ  אמ . ארנְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
 וא אביה , לבעל תנס א  עד ,ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מה ל ל תני ונ תא ניְְְְִִַַָָָמת
 יז הא  ,בעל התח רה  יו .ריְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.רי מה   ל  וי ת ְִִֵֶַָָָא

את אלהי ה ' בו תב חה ראה, ְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹא
 בעשרי]  ל התקינ ואא אא ְְִִִֵֶַַָָָָהלע,
 עשרי בגימטריא ויבאה ,קשוטי וארבעה
[והכניס .האד אל ויבאה  ואחר ְְִֶֶַַַָָָָָוארבע].

קולות, בחמשה כה )אותה ששו (ירמיה  קול
מצהלות קול כלה וקול  חת קול שמחה וקול
אחד להתחר אחד הל להתק ר [ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחתני

. רי מה [לה]  תנ והא ְְִֵֶֶַָָאחד.

  

 ע מפת לא והיא ח ץ , יראל  נסת את מרה  נא, א ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹי

שמיני ל"ז)פרשת ליּה (דף  אמר  :ָ◌ַ◌ֵ◌
דּ אינּ וּ ן ּת ימא לא ּפ נחס , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִר בּ י 
לא  י שׂ ראל  כּ נסת  אלּ א לבר , ל ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש ארוּ 
דּ לא  אתר  בּ כל  דּ הא ידייה וּ . על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתקרא
לא  ישׂ ראל כּ נסת  ונוּ קבּ א, דּ כר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
לכהני, אזהר  ּכ בּ גין  כּ לל . בּ ינייהוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא
ה ּק ד ׁש , אל  אהרן יבא בּ זאת ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כּת יב
ייע וּ ל  לא  דּ א  ועל  ונוּ ק בּ א . דּ כר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת כח
בּ גין דּ יתנסיב . עד לקוּ דׁש א , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַכּ הנא 
דּ מאן ישׂ ראל. דּ כּ נסת בּ ק וּ רא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת ּת ף
ישׂ ראל  לכּ נסת לּה  ׁש ארי אנסיב, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
דּ א  ועל  בּ הדיּה , אׁש ּת ּת פא לא  והיא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלבר,
לג בּ ייהוּ . יוֹ מא בּ ההוּ א ערבּ וּ ביא  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

ט ) יוֹ סי(ויקרא  ר בּ י המיני, בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ואמר , ב )ּפ תח  השירים  בּ ין(שיר  כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה  ה בּ נ וֹ ת . בּ ין  רעיתי כּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַהח וֹ חים 
והא  ישׂ ראל, כּ נסת דּ א  החוֹ חים, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין 
לּה  מׁש בּ ח ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְאוּ קמוּ ה
בּ רי דּ קוּ דׁש א  וחביב וּ תא י שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלכנסת 

בּ ּה . לאתדּ בּ קא  לקבלהא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָה וּ א

יראל נסת את לח הא ר  ד ה את לח  צרי א , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמי 

 לׁש בּ חא בּ עי  דּ אנסיב, מאן  דּ א , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א , בּ רי לּ קוּ דׁש א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליּה 
ּת נינן דּ הא  י שׂ ראל, לכנסת  לּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ חא
כּ מה  ע וֹ בדא , לאחזאה בּ עי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְבּ כלּ א
זוּ גי ּה , בּ בת  מת דּ בק נ ׁש  בּ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
אתי כּ ד  לקבל ּה , דּ יליּה  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחביבוּ תא
אּת ער הוּ א ק דּ יׁש א, מלכּ א  קמי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 
הוּ א   בּ רי ק וּ ד ׁש א דּ הא אחרא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִז וּ וּ גא
בּ כּ נסת  לאתדּ בּ קא  דּ יליּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲחביבוּ תא 
ק וּ ד ׁש א  מלּ ה , דּ אתער וּ מאן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
ישׂ ראל  וּ כּ נסת  ליּה ,  מבר הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אּת מר. והא  לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמברכא

ה אמר אל נחס, רי ל ְִִֵֶַַַַָָֹאמר
נסת  א א  ,  ח ת א איר ְְִִֶֶֶֶַָָה
הרי  .ידיה על נקרה  לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹיראל
נקבה , זכר נמצא  אי  מק ְְְִֵֵֶָָָָָָכל 
מ לל. ביניה רה לא  ְְִֵֵֶֶֶָָֹנסת
את  תב ,הניה את הזהיר ְְֲִִִֶֶַָָֹֹ
זכר צא  , ד ה אל אהר ֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיבא 
ד ל הה י נס לא   ועל ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹנקבה .
ה ר ע   די  א , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד
נא , א  י יראל. נסת ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹל
והיא , ח יראל נסת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָמרה 
נמצאה  ועל ,ע מפת ְְְְִִִֵֶֶַַָֹלא
 ויהי ערביה.  י ת א ְְְְְִִֶַַָָאצל

ואמר, תח  יסי רי ב)ה מיני. (שיר ְְִִִֵַַַַָָ
 י רעיתי   חי הח י ְְִִֵֵֵַַַָָה
נסת  ז חי הח י ה ְְִֵֶֶַַַָָה נת.
ר ד ה ר ה והרי ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיראל,
יראל , נסת את מ ח  ְְְִֵֵֶֶֶַַָה א 
נג הא  ר ד ה ל תְְֲִֶֶַַָָָוחביב

. ְִֵָָלה בק

את  ל ח  צרי א , מי ,  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָועל
נסת  את לח  ה א  ר ד ְְֵֶֶֶַַַָָה
צרי ל ,נינ הרי ְֲִִִֵֵֶַָָָֹיראל,
ע נדק  אד מ מעה, ְְְְֲִִֶֶַַָָָלהרא ת
לעבד א ,נג תוחביב ג ז ְְְֲֲִֶֶַַַָָֹת
זג מע רר ה א  , ד ה לה ְְִִֵֵֶֶַַָלפני
הא , ר  דה הרי ֲֵֵֶַַָָאחר,
מי  יראל, כנסת להבק תְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחביב
הא  ר ד ה הבר, ְֵֶַַָָָָע רר
מברכת  יראל  כנסת ,ת א ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָמבר

והרי ,ת אר.אנת ְֲִֵֵַָ



      

החתן ל תר להכניס ה ה ל וא א א א ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָריכים

 בראשית מט )פרשת  ויבאה (דף  :ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
א וֹ ליפנא  מהכא האדם . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאל
לאעלה  דכלּ ה  וא ּמ א  א בּ א ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ בעאן

אמר , דא ּת  כּ מא דּ חתן. (דברים בּ ר ׁש וּ תיּה  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מכּ אןכב ) וגו'. ה זּ ה  לאיׁש  נת ּת י בּ ּת י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

בּ יתא  דּ הא  לגבּ ּה , ייתי בּ עלּה   ָואיל◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
דּ כתיב , הוּ א כט )דילּה  ו יּ בא (בראשית ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

בּ קדמיתא  רחל , אל גּ ם ויּ בא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה .
לא בּ א  אית  הכא  דּ עד האדם אל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַויבאה
לגבּ ּה  ייתי איה וּ  לבתר למעבד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ לאּמ א
מינ ּה . רׁש וּ ת וי ּט וֹ ל  הוּ א, דיל ּה  בּ יתא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכל

ונ תנים תא מתנים וא אביה  ,לבעל תנס א  עד  , את יא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹי 
רי מה  ל ִֶַָָָל

 בראשית מח )פרשת  ויבאה (דף  :ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ עיא  דּ לא  בּ גין האדם . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאל
לאת כּ ללא  א לּ א  בּ לח וּ דהא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלא ׁש ּת כּ חא 
כּ יון ׁש בּ כתב. בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ לאתחבּ רא
לּה  ויתּק ן  לּה  יז וּ ן ה וּ א  בּ הדי ּה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתח בּ רת 
ואת  דכתיב היינ וּ   דּ אצטרי מה  לּה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְויּת ן
מאן א וֹ ליפנא  מכּ אן א וֹ קימנא. והא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
לבעלּה , תיעוּ ל  לא עד  בּ ר ּת י ּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אנסיב
כּ ל  ל ּה  ויהבין לּה  מתּק נין  וא ּמ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבוּ ה 
בּ בעלּה  דּ אתח בּ רת  כּ יון ,דּ אצטרי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמה 

דּ בעיא . מה  לּה  יּת ן והוּ א ל ּה  יז וּ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

 אלהים יי  ויּ בן  כּ תיב  בּ קדמיתא  חזי , ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
לּה  אתקינוּ  ואּמ א דּ אבּ א הצּ לע . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 

כ"ד) בגי ' ויבאה קשוטין. ◌ַ◌ָ◌ְוּ לבתר(בכ"ד
האדם אל קלין ויביאה בחמש ליה (ועאלא  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כה ) קול (ירמיה  שמחה  וקול  ששון  קול
חתנים ) מצהלות  קול כלה  וקול  חתן 
חד  וּ לאתחבּ רא כּ חדא כּ לּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתקרא 

יהיב וה וּ א  דּ אצטרי .(ליה )בּ חד. מה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ריכי  למדנ אמ ,האד אל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָויבאה 
תר להכניס הה ל וא א  ְְְְִִִֶַַַַָָָָא א 

אמר מ ,החת כב)ל י (דברי את ְֱִִֶֶֶֶֶַָָ
על  ואיל אמ .'וג ה ה לאי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָנתי
, הא  ה ית  הרי אליה, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָיבא

כט)תב (בראשית  ו בא  אליה . ו בא ֵֶֶַַַָָָָֹֹ
, האד אל  ויבאה התחלה רחל. ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאל
אחר לעת , לאא  לא א  י א ְְֲִֵֶַַַַַָָָעד
הא ,  הית וכל אליה , יבא  הא ְִֵֶֶַַָָָָָ

מה. רת ְְִִֶָֹויל

צריכה א  מ  האד אל ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹויבאה 
להתח ר להתל א א ,לב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלהצא 
, ע התח רה יו כתב. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָרה 
מה ל וי ת א וית את יז ְִִֵֵַַָָָָה א 
והרי  , האר ואת תב מה הינ ,ריְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  יא  י , למדנ  אמ . ארנְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
 וא אביה , לבעל תנס א  עד ,ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מה ל ל תני ונ תא ניְְְְִִַַָָָמת
 יז הא  ,בעל התח רה  יו .ריְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.רי מה   ל  וי ת ְִִֵֶַָָָא

את אלהי ה ' בו תב חה ראה, ְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹא
 בעשרי]  ל התקינ ואא אא ְְִִִֵֶַַָָָָהלע,
 עשרי בגימטריא ויבאה ,קשוטי וארבעה
[והכניס .האד אל ויבאה  ואחר ְְִֶֶַַַָָָָָוארבע].

קולות, בחמשה כה )אותה ששו (ירמיה  קול
מצהלות קול כלה וקול  חת קול שמחה וקול
אחד להתחר אחד הל להתק ר [ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחתני

. רי מה [לה]  תנ והא ְְִֵֶֶַָָאחד.

  

 ע מפת לא והיא ח ץ , יראל  נסת את מרה  נא, א ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹי

שמיני ל"ז)פרשת ליּה (דף  אמר  :ָ◌ַ◌ֵ◌
דּ אינּ וּ ן ּת ימא לא ּפ נחס , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִר בּ י 
לא  י שׂ ראל  כּ נסת  אלּ א לבר , ל ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש ארוּ 
דּ לא  אתר  בּ כל  דּ הא ידייה וּ . על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתקרא
לא  ישׂ ראל כּ נסת  ונוּ קבּ א, דּ כר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
לכהני, אזהר  ּכ בּ גין  כּ לל . בּ ינייהוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריא
ה ּק ד ׁש , אל  אהרן יבא בּ זאת ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כּת יב
ייע וּ ל  לא  דּ א  ועל  ונוּ ק בּ א . דּ כר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת כח
בּ גין דּ יתנסיב . עד לקוּ דׁש א , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַכּ הנא 
דּ מאן ישׂ ראל. דּ כּ נסת בּ ק וּ רא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ יׁש ּת ּת ף
ישׂ ראל  לכּ נסת לּה  ׁש ארי אנסיב, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
דּ א  ועל  בּ הדיּה , אׁש ּת ּת פא לא  והיא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלבר,
לג בּ ייהוּ . יוֹ מא בּ ההוּ א ערבּ וּ ביא  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 

ט ) יוֹ סי(ויקרא  ר בּ י המיני, בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ואמר , ב )ּפ תח  השירים  בּ ין(שיר  כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה  ה בּ נ וֹ ת . בּ ין  רעיתי כּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַהח וֹ חים 
והא  ישׂ ראל, כּ נסת דּ א  החוֹ חים, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין 
לּה  מׁש בּ ח ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְאוּ קמוּ ה
בּ רי דּ קוּ דׁש א  וחביב וּ תא י שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלכנסת 

בּ ּה . לאתדּ בּ קא  לקבלהא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָה וּ א

יראל נסת את לח הא ר  ד ה את לח  צרי א , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמי 

 לׁש בּ חא בּ עי  דּ אנסיב, מאן  דּ א , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א , בּ רי לּ קוּ דׁש א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליּה 
ּת נינן דּ הא  י שׂ ראל, לכנסת  לּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ חא
כּ מה  ע וֹ בדא , לאחזאה בּ עי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְבּ כלּ א
זוּ גי ּה , בּ בת  מת דּ בק נ ׁש  בּ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ איה וּ 
אתי כּ ד  לקבל ּה , דּ יליּה  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחביבוּ תא
אּת ער הוּ א ק דּ יׁש א, מלכּ א  קמי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפלח 
הוּ א   בּ רי ק וּ ד ׁש א דּ הא אחרא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִז וּ וּ גא
בּ כּ נסת  לאתדּ בּ קא  דּ יליּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲחביבוּ תא 
ק וּ ד ׁש א  מלּ ה , דּ אתער וּ מאן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
ישׂ ראל  וּ כּ נסת  ליּה ,  מבר הוּ א ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אּת מר. והא  לי ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמברכא

ה אמר אל נחס, רי ל ְִִֵֶַַַַָָֹאמר
נסת  א א  ,  ח ת א איר ְְִִֶֶֶֶַָָה
הרי  .ידיה על נקרה  לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹיראל
נקבה , זכר נמצא  אי  מק ְְְִֵֵֶָָָָָָכל 
מ לל. ביניה רה לא  ְְִֵֵֶֶֶָָֹנסת
את  תב ,הניה את הזהיר ְְֲִִִֶֶַָָֹֹ
זכר צא  , ד ה אל אהר ֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיבא 
ד ל הה י נס לא   ועל ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹנקבה .
ה ר ע   די  א , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד
נא , א  י יראל. נסת ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹל
והיא , ח יראל נסת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָמרה 
נמצאה  ועל ,ע מפת ְְְְִִִֵֶֶַַָֹלא
 ויהי ערביה.  י ת א ְְְְְִִֶַַָָאצל

ואמר, תח  יסי רי ב)ה מיני. (שיר ְְִִִֵַַַַָָ
 י רעיתי   חי הח י ְְִִֵֵֵַַַָָה
נסת  ז חי הח י ה ְְִֵֶֶַַַָָה נת.
ר ד ה ר ה והרי ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיראל,
יראל , נסת את מ ח  ְְְִֵֵֶֶֶַַָה א 
נג הא  ר ד ה ל תְְֲִֶֶַַָָָוחביב

. ְִֵָָלה בק

את  ל ח  צרי א , מי ,  ְְִִֵֵֵֶֶַַַָועל
נסת  את לח  ה א  ר ד ְְֵֶֶֶַַַָָה
צרי ל ,נינ הרי ְֲִִִֵֵֶַָָָֹיראל,
ע נדק  אד מ מעה, ְְְְֲִִֶֶַַָָָלהרא ת
לעבד א ,נג תוחביב ג ז ְְְֲֲִֶֶַַַָָֹת
זג מע רר ה א  , ד ה לה ְְִִֵֵֶֶַַָלפני
הא , ר  דה הרי ֲֵֵֶַַָָאחר,
מי  יראל, כנסת להבק תְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחביב
הא  ר ד ה הבר, ְֵֶַַָָָָע רר
מברכת  יראל  כנסת ,ת א ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָמבר

והרי ,ת אר.אנת ְֲִֵֵַָ



      

ה ' עבד  נקרא  אז א ה , נ א האדם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאחר

 חדש בראשית )זוהר :(פרשת
מאחר יה וּ דה, ר בּ י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ה', עבד  נקרא  אז  א ה , נ וֹ שׂ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש האדם 
בּ עבירה  מ לּ הסּת כּ ל ּפ נ וּ י  ׁש לּ בּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
כּ מה  ועיניו , לבבוֹ  אחר וּ מלּ תוּ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַוּ ב נּ ׁש ים,

אמר  טו)דאּת  אחרי(במדבר תת וּ רוּ  ו א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
צרי  לפיכ וגו '. עיניכם ואחרי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלבבכם 
בּ רא ׁש , בּ ית  לכ וֹ נן  לה ׁש ּת דּ ל ֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

בּ בּ ית . יוּ ב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְולע שׂ וֹ ת 

בא קדם וה ז נ ת ה רנסה  ל וזן , ננוכ ית  נה  קדם ה א. ר  ד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹה

לעלם. ָָָָאדם

. ה וּ א  ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש  למד, א ּת ה  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ ל  וזיּמ ן  וכוֹ ננוֹ , בּ ית בּ נה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹקדם
אדם  ׁש יּ בא קדם  והמז וֹ נ וֹ ת, ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רנסה
בּ רא ׁש , העוֹ לם  את  בּ רא  .האי ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָלעוֹ לם .
. האי הּפ רנסה  כּ ל  וזיּמ ן הבּ ית. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ואת  החיּ וֹ ת , ואת הבּ המוֹ ת, את ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רא 
והאילנוֹ ת , ה צּ מחים  והדּ גים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהעוֹ פוֹ ת
ׁש הכין לאחר  הּפ רנסה. כּ ל  זיּמ וּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
וּ ברא  האדם, את  הביא  והּפ רנסה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית 
וע שׂ וּ  בנים  וה וֹ ליד וּ  אׁש ּת וֹ  ואת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ ית  בּ ראׁש ית , נאמר  כּ ן ועל בּ בּ ית . ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִי וּ ב
בי"ת  ּת מצא בּ אוֹ תיּ וֹ ת, ּת בין  כּ א ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹרא ׁש .
בּ ראׁש ית , ה ּת וֹ רה  התחילּ ה  וכן  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹרא ׁש .

אחד . ענין  והכּ ל רא ׁש ית, בּ ית  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר 

ניהם גיעת מני לרה , עים ולעת ארץ , דר לה ל האדם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָצרי
עון. ְַַַָמ חת

 בּ דר להׁש ּת דּ ל האדם  צרי זה כּ ל ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ל ּת וֹ רה , עּת ים  ולעשׂ וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ,
מּפ ני הא לּ וּ , ה דּ רכים בּ ׁש ני עמלוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְולהיוֹ ת 
ו ׁש ּמ א  ע וֹ ן. מׁש כּ חת  ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יגיעת 
העוֹ לם , אב וֹ ת  בּ ן  הריני  אדם  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹיאמר

גדוֹ לה  לעשׂ וֹ ת מּמ ׁש ּפ חה ראוּ י  איני  , ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

נ א  האד מאחר יהדה , ר י ְְִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ני   מני  ה', עבד  נקרא  אז ְְִִִִֵֶֶֶָָָָא ה,
אחר מתר  יב עברה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמהסל 

אמר מ ועיניו , טו)לבב ולא(במדבר ְְְְֱֵֶֶַָָֹ
וגו '. עיניכ ואחרי לבבכ אחרי רְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָתת
ית  נלכ להל אד צרי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלפיכ

ית. יב ולע ת ,ראְֲִִַַַָֹ

הא. ר ד מה למד? אה  ִִֵֵַַָָָָמי
ה רנסה ל וז , ננוכ ית נה  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹקד
ברא .ללע אד בא  קד ְְֶֶַָָָָָָָֹֹוהז נ ת
ל וז הית. הא , רא להע ְִִֵֶֶַַָָָָֹאת
ואת  ההמת, את רא  ?האי ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָה רנסה
מחי ה גי וה העפת ואת ְְְִִֶַַַַָָָהחת,
לאחר ה רנסה. ל ז ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָוהאילנ ת,
, האד את הביא  וה רנסה, ה ית הכיְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בני  ליד וה , א ואת ת א ְְְִִִֶָָָברא 
נאמר  ועל ית. י ב  ְְֱִִֵֶַַַַָוע
 בי אר . רא ית ְֲִִֵֵֶַָֹראית,
 וכ .רא י"ת מצא  ְְִִֵֵָָֹא תת,
ית  למר רא ית, הרה ְְְִִִֵֵַַָָהתחילה 

עני וה ל אחד.רא ית, ְְִִֵֶַָָֹ

 דר להל האד  צרי זה  ל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוע
ולהית  לרה, י ע ולע ת , ְְְֲִִִֶֶַַָאר
גיעת  מני , הא רכי ה י ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעמל
:אד יאמר ו א  .עו מחת ניהְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
גד לה , מחה  ,ל הע אבת  ְְֲֲִִִֵֶָָָָָהריני
להתת. ולא  מלאכה לע ת ראי ְְְְֲִִֵַַָָָֹאיני

  

ׁש וֹ טה , לוֹ , אמר  להתבּ זּ וֹ ת. ו א ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה 
בּ רא  בּ ראׁש ית  ׁש נּ אמר  ,י וֹ צר  קדמ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר
והוּ א  הארץ, ואת המים את  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
וּ מנא  לע וֹ לם . ׁש בּ את  קוֹ דם מלאכה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה 

ׁש נּ אמר  ב )לן. מלאכּת וֹ (בראשית מ כּ ל  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
א וֹ ת ּה  קרא לעשׂ וֹ ת . אהים בּ רא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

וכן הביעי(שם )מלאכה . בּ יּ וֹ ם ו יּ ׁש בּ ת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עשׂ ה . א ׁש ר מלאכת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל

ה ם. תא ל נ י  ה א ,נתע מע קריאת קרא  א מי ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹל

 בלק קפ"ו)פרשת יצחק (דף  רבּ י :ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ א וֹ רחא , אזלי הווֹ  יה וּ דה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְור בּ י 
ּת ּמ ן דּ הוה  סכנין , דּ כפר אתר  להה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָמט וּ 
בּ א ּת תא  אתארח וּ  סבא , המנוּ נא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
וכל  זעירא, חדא בּ רא לּה  דּ הוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה ,
סליק  יוֹ מא הה וּ א  ספרא , בּ בי  הוה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָי וֹ מא 
לוֹ ן חמא לביתא, ואתא ספרא , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמבּ י
קריב  אּמ י ּה , ליּה  אמר ח כּ ימין . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלא לּ ין 
מ נּ ייה וּ  ותרווח ע לּ אין גּ וּ ברין  אלּ ין ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י
קריב , לא  עד לגבּ ייהוּ , קריב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
לא  לא ּמ יּה , ליּה  אמר לאח וֹ רא. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהדר
דּ א  יוֹ מא דּ הא  לגבּ ייה וּ . לקרבא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָבּ עינא 
כּ ל  לי, אוֹ לפי  והכי ׁש מע, קריאת קרוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלא 
בּ עוֹ נתי ּה , ׁש מע קריאת  קרי  דּ לא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמאן 

י וֹ מא . ההוּ א  כּ ל הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ נדּ וּ י 

מה צוה ט ר  צוה  ע סק  ְְִִִֵֵֶַַָָָמי 

 ּידייה ו ארימוּ  ות וּ והוּ , אינּ וּ ן , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הכי ו דּ אי אמר וּ  ליּה . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָוּ בריכ וּ 
חתן בּ הדי אׁש ּת דּ לנא  דּ א  וי וֹ מא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.
והווּ  צרכייה וּ , לוֹ ן  הוה דּ לא ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
נ ׁש  בּ ר הוה ולא  לאזדּ וּ וגא , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתאחרן
בּ הוּ , אׁש ּת דּ לּ נא  ואנן  עלייה וּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלא ׁש ּת דּ לא 
וּ מאן בּ ע וֹ נתיּה , ׁש מע קריאת  קרינן  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְולא
המצוה . מן  ּפ טוּ ר  בּ ּמ צוה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתעּס ק

,צרי מ ק בר טה , :ל ְְְְֱִֶֶָֹאמר
את  אלהי רא רא ית ְֱֱִִֵֵֶֶַָָֹאמר 
מלאכה ע ה והא ,האר ואת מי ְְְִֵֶַַָָָָָָָה
אמר ? לנ ימ .ל לע את ֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקד

אלהי(בראשיתב) רא  א ר  מלאכ ְְֱֲִִֶַָָָֹמל
וכ מלאכה. ת א קרא  (ש)לע ת. ְְֲֵַָָָָָ

א ר מלאכ מל  הביעי  ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹו ת
ָָעה.

. ר לכיה הי יהדה ורי יצחק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָר י
היה ,סכני פר  ל מק ת לא יע ְְְִִִִֶֶַָָָה
אצל  התארח סבא . המננא  רב ְְְִֵֶַַָָָָָ
ה וכל ,קט אחד  ל היה  , ְְִֵֶֶַָָָָָָָא
מית  עלה  י ת א ה פר. בית ְִֵֵֵֶַָָָָהיה
ת א את ראה  היתה, בא  ְֵֶֶַַַָָָָָה פר
בריל התקרב , א ל אמרה .ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהחכמי
קרב רכת. מה ותרויח  ל ה ני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעלי
אמר לאחר. חזר  קרב, א  ועד , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
י הרי ,אליה לקרב  ר צה  איני ,ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַלא
לד ני, וכ מע, קריאת קרא לא  ְְְְְִִִֶַַָָֹזה
,נתע מע  קריאת קרא א  מי ְְְִִֶַַָָָָָֹל 

. ה תא ל ני ְִַָהא

. הברכ ידיה הרימ ,ותמה  ה  מעְְְְְִֵֵֵֵֶָָ
יחד  לנה זה  וי זה ,  ו אי ,ְְְְִֶֶַַַַַַָָאמר
צרכיה  לה הי א  וכה  חת ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹע
אד היה ולא להז ג,  מתאחרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹוהי
בה  לנה ואנ ,עליה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל
מי  ,נת ע מע  קריאת קראנ ְְְְִִַַָָָָֹולא 
,ל אמר מהצוה. ט ר  צוה  ְְְִִֵֵֶַַָָָָע סק
כלב ריח  ,לה אמר ?ידע אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָני,



      

ה ' עבד  נקרא  אז א ה , נ א האדם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאחר

 חדש בראשית )זוהר :(פרשת
מאחר יה וּ דה, ר בּ י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ה', עבד  נקרא  אז  א ה , נ וֹ שׂ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש האדם 
בּ עבירה  מ לּ הסּת כּ ל ּפ נ וּ י  ׁש לּ בּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
כּ מה  ועיניו , לבבוֹ  אחר וּ מלּ תוּ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַוּ ב נּ ׁש ים,

אמר  טו)דאּת  אחרי(במדבר תת וּ רוּ  ו א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
צרי  לפיכ וגו '. עיניכם ואחרי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלבבכם 
בּ רא ׁש , בּ ית  לכ וֹ נן  לה ׁש ּת דּ ל ֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

בּ בּ ית . יוּ ב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְולע שׂ וֹ ת 

בא קדם וה ז נ ת ה רנסה  ל וזן , ננוכ ית  נה  קדם ה א. ר  ד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹה

לעלם. ָָָָאדם

. ה וּ א  ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש  למד, א ּת ה  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ ל  וזיּמ ן  וכוֹ ננוֹ , בּ ית בּ נה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹקדם
אדם  ׁש יּ בא קדם  והמז וֹ נ וֹ ת, ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רנסה
בּ רא ׁש , העוֹ לם  את  בּ רא  .האי ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָלעוֹ לם .
. האי הּפ רנסה  כּ ל  וזיּמ ן הבּ ית. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ואת  החיּ וֹ ת , ואת הבּ המוֹ ת, את ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רא 
והאילנוֹ ת , ה צּ מחים  והדּ גים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהעוֹ פוֹ ת
ׁש הכין לאחר  הּפ רנסה. כּ ל  זיּמ וּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
וּ ברא  האדם, את  הביא  והּפ רנסה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית 
וע שׂ וּ  בנים  וה וֹ ליד וּ  אׁש ּת וֹ  ואת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ ית  בּ ראׁש ית , נאמר  כּ ן ועל בּ בּ ית . ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִי וּ ב
בי"ת  ּת מצא בּ אוֹ תיּ וֹ ת, ּת בין  כּ א ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹרא ׁש .
בּ ראׁש ית , ה ּת וֹ רה  התחילּ ה  וכן  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹרא ׁש .

אחד . ענין  והכּ ל רא ׁש ית, בּ ית  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר 

ניהם גיעת מני לרה , עים ולעת ארץ , דר לה ל האדם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָצרי
עון. ְַַַָמ חת

 בּ דר להׁש ּת דּ ל האדם  צרי זה כּ ל ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ל ּת וֹ רה , עּת ים  ולעשׂ וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ,
מּפ ני הא לּ וּ , ה דּ רכים בּ ׁש ני עמלוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְולהיוֹ ת 
ו ׁש ּמ א  ע וֹ ן. מׁש כּ חת  ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יגיעת 
העוֹ לם , אב וֹ ת  בּ ן  הריני  אדם  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹיאמר

גדוֹ לה  לעשׂ וֹ ת מּמ ׁש ּפ חה ראוּ י  איני  , ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

נ א  האד מאחר יהדה , ר י ְְִֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ני   מני  ה', עבד  נקרא  אז ְְִִִִֵֶֶֶָָָָא ה,
אחר מתר  יב עברה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמהסל 

אמר מ ועיניו , טו)לבב ולא(במדבר ְְְְֱֵֶֶַָָֹ
וגו '. עיניכ ואחרי לבבכ אחרי רְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָתת
ית  נלכ להל אד צרי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלפיכ

ית. יב ולע ת ,ראְֲִִַַַָֹ

הא. ר ד מה למד? אה  ִִֵֵַַָָָָמי
ה רנסה ל וז , ננוכ ית נה  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹקד
ברא .ללע אד בא  קד ְְֶֶַָָָָָָָֹֹוהז נ ת
ל וז הית. הא , רא להע ְִִֵֶֶַַָָָָֹאת
ואת  ההמת, את רא  ?האי ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָה רנסה
מחי ה גי וה העפת ואת ְְְִִֶַַַַָָָהחת,
לאחר ה רנסה. ל ז ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָוהאילנ ת,
, האד את הביא  וה רנסה, ה ית הכיְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בני  ליד וה , א ואת ת א ְְְִִִֶָָָברא 
נאמר  ועל ית. י ב  ְְֱִִֵֶַַַַָוע
 בי אר . רא ית ְֲִִֵֵֶַָֹראית,
 וכ .רא י"ת מצא  ְְִִֵֵָָֹא תת,
ית  למר רא ית, הרה ְְְִִִֵֵַַָָהתחילה 

עני וה ל אחד.רא ית, ְְִִֵֶַָָֹ

 דר להל האד  צרי זה  ל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוע
ולהית  לרה, י ע ולע ת , ְְְֲִִִֶֶַַָאר
גיעת  מני , הא רכי ה י ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעמל
:אד יאמר ו א  .עו מחת ניהְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
גד לה , מחה  ,ל הע אבת  ְְֲֲִִִֵֶָָָָָהריני
להתת. ולא  מלאכה לע ת ראי ְְְְֲִִֵַַָָָֹאיני

  

ׁש וֹ טה , לוֹ , אמר  להתבּ זּ וֹ ת. ו א ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה 
בּ רא  בּ ראׁש ית  ׁש נּ אמר  ,י וֹ צר  קדמ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר
והוּ א  הארץ, ואת המים את  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
וּ מנא  לע וֹ לם . ׁש בּ את  קוֹ דם מלאכה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה 

ׁש נּ אמר  ב )לן. מלאכּת וֹ (בראשית מ כּ ל  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
א וֹ ת ּה  קרא לעשׂ וֹ ת . אהים בּ רא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

וכן הביעי(שם )מלאכה . בּ יּ וֹ ם ו יּ ׁש בּ ת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עשׂ ה . א ׁש ר מלאכת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל

ה ם. תא ל נ י  ה א ,נתע מע קריאת קרא  א מי ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹל

 בלק קפ"ו)פרשת יצחק (דף  רבּ י :ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ א וֹ רחא , אזלי הווֹ  יה וּ דה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְור בּ י 
ּת ּמ ן דּ הוה  סכנין , דּ כפר אתר  להה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָמט וּ 
בּ א ּת תא  אתארח וּ  סבא , המנוּ נא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
וכל  זעירא, חדא בּ רא לּה  דּ הוה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה ,
סליק  יוֹ מא הה וּ א  ספרא , בּ בי  הוה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָי וֹ מא 
לוֹ ן חמא לביתא, ואתא ספרא , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמבּ י
קריב  אּמ י ּה , ליּה  אמר ח כּ ימין . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלא לּ ין 
מ נּ ייה וּ  ותרווח ע לּ אין גּ וּ ברין  אלּ ין ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י
קריב , לא  עד לגבּ ייהוּ , קריב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכאן.
לא  לא ּמ יּה , ליּה  אמר לאח וֹ רא. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהדר
דּ א  יוֹ מא דּ הא  לגבּ ייה וּ . לקרבא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָבּ עינא 
כּ ל  לי, אוֹ לפי  והכי ׁש מע, קריאת קרוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלא 
בּ עוֹ נתי ּה , ׁש מע קריאת  קרי  דּ לא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמאן 

י וֹ מא . ההוּ א  כּ ל הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ נדּ וּ י 

מה צוה ט ר  צוה  ע סק  ְְִִִֵֵֶַַָָָמי 

 ּידייה ו ארימוּ  ות וּ והוּ , אינּ וּ ן , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הכי ו דּ אי אמר וּ  ליּה . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָוּ בריכ וּ 
חתן בּ הדי אׁש ּת דּ לנא  דּ א  וי וֹ מא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.
והווּ  צרכייה וּ , לוֹ ן  הוה דּ לא ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ לּ ה,
נ ׁש  בּ ר הוה ולא  לאזדּ וּ וגא , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתאחרן
בּ הוּ , אׁש ּת דּ לּ נא  ואנן  עלייה וּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלא ׁש ּת דּ לא 
וּ מאן בּ ע וֹ נתיּה , ׁש מע קריאת  קרינן  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְולא
המצוה . מן  ּפ טוּ ר  בּ ּמ צוה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתעּס ק

,צרי מ ק בר טה , :ל ְְְְֱִֶֶָֹאמר
את  אלהי רא רא ית ְֱֱִִֵֵֶֶַָָֹאמר 
מלאכה ע ה והא ,האר ואת מי ְְְִֵֶַַָָָָָָָה
אמר ? לנ ימ .ל לע את ֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקד

אלהי(בראשיתב) רא  א ר  מלאכ ְְֱֲִִֶַָָָֹמל
וכ מלאכה. ת א קרא  (ש)לע ת. ְְֲֵַָָָָָ

א ר מלאכ מל  הביעי  ְְְְֲִִִִֶַַַַָֹו ת
ָָעה.

. ר לכיה הי יהדה ורי יצחק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָר י
היה ,סכני פר  ל מק ת לא יע ְְְִִִִֶֶַָָָה
אצל  התארח סבא . המננא  רב ְְְִֵֶַַָָָָָ
ה וכל ,קט אחד  ל היה  , ְְִֵֶֶַָָָָָָָא
מית  עלה  י ת א ה פר. בית ְִֵֵֵֶַָָָָהיה
ת א את ראה  היתה, בא  ְֵֶֶַַַָָָָָה פר
בריל התקרב , א ל אמרה .ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהחכמי
קרב רכת. מה ותרויח  ל ה ני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעלי
אמר לאחר. חזר  קרב, א  ועד , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
י הרי ,אליה לקרב  ר צה  איני ,ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַלא
לד ני, וכ מע, קריאת קרא לא  ְְְְְִִִֶַַָָֹזה
,נתע מע  קריאת קרא א  מי ְְְִִֶַַָָָָָֹל 

. ה תא ל ני ְִַָהא

. הברכ ידיה הרימ ,ותמה  ה  מעְְְְְִֵֵֵֵֶָָ
יחד  לנה זה  וי זה ,  ו אי ,ְְְְִֶֶַַַַַַָָאמר
צרכיה  לה הי א  וכה  חת ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹע
אד היה ולא להז ג,  מתאחרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹוהי
בה  לנה ואנ ,עליה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל
מי  ,נת ע מע  קריאת קראנ ְְְְִִַַָָָָֹולא 
,ל אמר מהצוה. ט ר  צוה  ְְְִִֵֵֶַַָָָָע סק
כלב ריח  ,לה אמר ?ידע אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָני,



      

לי ּה , אמר ידעת. בּ מה בּ רי, ליּה , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאמר וּ 
קריבנא  כּ ד  ידענא, דּ לבוּ ׁש ייכוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריחא 
ידייה וּ  נטל וּ  יתבוּ , ּת ווה וּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ ייכ וּ .

רפתא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכריכוּ 

ולע  ,ב מ ית לבנ ת הן :  וא הע לם, דרכי לעת אדם צרי דברים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלה 
אה ל לקחת  ואחר , להתרנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָרם

 חדש ד:)זוהר  דף  בראשית :(פרשת
ּפ תח , י וֹ חנן  כד)ר ' בּ חכמה (משלי ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם  צרי דברים ׁש לׁש ה בּ ית, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִי בּ נה 
לבנ וֹ ת  הן : וא לּ וּ  העוֹ לם , בּ דרכי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
בּ וֹ , להתּפ רנס כּ רם  וליטע מ וֹ ׁש ב וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ ית
בּ נים , וּ לה וֹ ליד  א ה , ל וֹ  לקחת  ּכ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ה וֹ טים , כּ דר וא  בּ הם. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלפרנסם
 ּכ ואחר בּ ּת ח לּ ה , א ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלּ וֹ קחים 

בּ ית . בּ וֹ נים  ּכ ואחר  כּ רם, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְנ וֹ טעים 

הצות מן  חפי  זה  הרי ,לפרנס כל מה  ח ה  ל ואין  אה  ל הקח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָל 

 ֹלו הלּ וֹ קח  כּ ל סימ וֹ ן, רבּ י דּ אמר הא ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש יּ וּ כל  בּ ּמ ה  בּ ּת חלּ ה  ל וֹ  ואין ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִא ה,
הּמ צ וֹ ת , מן חפ ׁש י זה  הרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלפרנס ּה ,

ׁש נּ אמר  חפׁש ים , הנּ קראים (תהלים כּ מתים ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
חפׁש י.פח ) נקרא  ולּמ ה חפׁש י . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַבּ ּמ תים

ׁש א  מּפ ני ה ּמ צ וֹ ת , מן חפ ׁש י  ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
א לּ א  בּ וֹ רא וֹ , בּ עבוֹ דת  לה ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַי וּ כל 

א ׁש ּת וֹ . ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דת 

אחת.(טו)מצוה נה  לבית יהיה נקי תב  אחת, נה  א ימח חתן  ז ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ה היא נה הרי ,מ הם חד ים ער נים ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואתם

 תצא כי רע"ח )פרשת כּ י(דף :ִ◌
יצא  א חדׁש ה א ה  אי ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִי ּק ח
לקח . א ׁש ר אׁש ּת וֹ  את  ושׂ ּמ ח  וג וֹ '. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ צּ בא

בּ אּת תיּה (טו)ּפ ּק וּ דא  למח דּ י חתן דּ א , ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נה  לבית וֹ  יהיה נקי דּ כּת יב חד , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַׁש ּת א 
מדילּה . אינּ וּ ן ירחין י "ב ואי נּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחת.
בּ י"ב  בּ ר כּ לּ ה ולית כּ לּ ה, איהי  ׁש נה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

,ב י .מה .אליכ רב י  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָידעי
פת. וכרכ ידיה ְְְְֵֶַָָנטל

תח ,  חני כג )ר י  י נה(משלי חכמה ְְִִֶַַָָָָָָ
לעת  אד צרי דברי ל ה  ְְֲִִִַָָָָָָית
ית  לבנ ת :ה  וא ,להע ְְְְִֵֵֵֵַָָדרכי
ואחר , להתרנס ר ולע  ,בְְְְְִִֵֶֶַַַַָמ
, ני לה ליד א ה, ל לקחת ְִִִַַָָָָ
, טיה דר ולא  .ה ְְְְְִֶֶֶַַָָֹלפרנס
טעי נ  ואחר  ח ה , א ה קחי ְְְְִִִִַַַַָָָה

ית. ני  ואחר  ,רְִִֶֶַַַָ

ל ה קח ל ,סימ רי אמר זה ִִִֵֶֶַַַַָָי
כל מה ח ה ל ואי ְְְִִֵֶַַַָָא ה
ה צות, מ חפי  זה הרי ,ְְְְְֲִִִֵֶַַָָלפרנס

אמר ,י חפ קראי ה תיתהלי) ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ
חפי?פח) נקרא  ולה  חפי. תיְְְְִִִִֵַָָָָָ

א מני הצות, מ חפי ה א  ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹלפי
אא , רא עבדת להל ְְְֲִֵֶַַַַָיכל

. א ְֲִַַעבדת

בא יצא לא  חדה  א ה  אי יח  ֲִִִִֵֵַַָָָָָֹי
לקח  אר  א את ו ח  .'וגדברי) ְְְֲִִֶֶַָָ

מצוה כח) א(טו). י מח  חת ז ְְְְִִִֶַָָָ
נה לבית יהיה נקי תב אחת, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָנה
ה יחד ער ני ת וא ְְֳִֵֵֶָָָָָאחת.
ה ואי ה , היא  נה  הרי ,ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמ

תב , יחד ע ר   ני (מלכירט  ְְֳִִֵֶָָָָָ

  

דּ כּת יב , ז)ירחין, א ׁש נים (מלכים  על  עוֹ מד  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר דּ כ לּ ה , ּת ּק וּ נא  ולית וה וֹ איל בּ קר . ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר
וּ לביתה , לּה , למח דּ י חתן  אצטרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ י"ב,
דּ א  ועל  דּ לעי לּ א. כּ גוונא  וּ לת ּק וּ נהא, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלּה 

בּ יּה , כּ תיב  כח )יעקב ו יּ ּק ח (בראשית ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הו וֹ , י "ב ה ּמ ק וֹ ם  אבני  ה ּמ קוֹ ם. ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמאבני

לעוֹ לימתהא , ח דּ י לכ לּ ה , דּ ח דּ י (דףוּ מאן  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
איה וּ רע"ח ) וכ לּ א  הווֹ . י"ב  ועוּ לימתן  (:ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

לחתן אצטרי  ּכ בּ גין דּ ׁש נה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרזא
אחת . ׁש נה בּ א ּת תי ּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמחדּ י 

 מ ה ה . את  י ח  ו ח , אא כתב, לא א את וי מח  .א את ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוח
ותניה פג אא ל ה  מחה  אין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

 דּ יליּה לאו  דּ א , דּ חדוה אוֹ קימנא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
את  ושׂ ּמ ח דּ כּת יב דּ יל ּה . אלּ א  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִהיא,
א לּ א  כּ תיב, לא  א ׁש ּת וֹ  את וי שׂ מח ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ .
חדוּ  לאו דּ א , כּ גוונא לכלּ ה . יח דּ י ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְו שׂ ּמ ח,
חדּ י וּ מאן  ותקוּ נהא. בּ גוּ פא בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכלּ ה,
נקי, לבית וֹ . יהיה  נקי דּ א  ועל  צדּ יק . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַלוֹ ן .

דּ עלמא , בּ מלּ י  יעמ וֹ ל בּ יּה דּ לא  דּ יהא  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
למּס ין נקי מ כּ לּ א . נקי לּה . למחדּ י  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַרעוא
י ּפ וּ ק  דּ לא  נקי  וג וּ לגלּת ין . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ לארנ וּ נין 
חדוה  לא ׁש ּת כּ חא  קרבא. לאגחא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלחילא 
לעילּ א . חדוה  וּ לאתערא ותּת א, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵעילּ א
בּ ה וֹ ן, ח דּ י דּ מאריהוֹ ן  קדּ יׁש א , ע ּמ א  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין 
אינּ וּ ן וז כּ אין  עלמא, בּ האי אינּ וּ ן  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין 

דּ אתי. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא 

חטא ירא ואז אדם, נקרא נקבה , זכר תחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָי 

 נשא קמ "ה )פרשת  רבּ י(דף  אמר :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ ללא  אדם  ּת נינן והא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיה וּ דה,
ה וּ א , הכא ו דּ אי לי ּה  אמר  ונ וּ קבּ א. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ דכר 
דּ כר דּ אתח בּ ר  דּ מאן דּ אדם, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ כללא 
חטאן. דּ חיל וּ כדין  אדם, אקרי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְונוּ ק בּ א,
ע וֹ ד  וא  ענוה. בּ י ּה  ׁש ריא  א לּ א  עוֹ ד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְו א
דּ לא  וּ מאן חסד . בּ יּה  דּ ׁש ריא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

ז) והאילא קר . ע ר  [] ני על ְְִֵֵַָָָָֹעמד 
צרי ע ר, ני רק הה,  ְְִִִֵֵַַַָָָָואי
לתניה , ל ,לבית חל ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהחת
יעקב תב זה ועל מעלה. מְְְְְֲֶֶַַַָָֹ

כח) אבני (בראשית .ק ה מאבני  ְְִֵֵֵַַַַַָו ח
ח מי ערה , י הי ק ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָה
הי ועלמתיה  עלמתיה, את מח  ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָה
נה. ל סד הא והל  ע רה. יְְְֵֵֶֶַָָֹ
אחת. נה  א למח   חת  צרי  ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹלכ

אא ,  אינ  ז חדוה ,אר ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהרי 
וימח .א את ו ח  תב ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ
יח ו ח , א א  כתב, לא  א ְְְִִֶֶַַַָָֹאת
ל ה מחה  אי זה מ ה ה. ְְִֵֶֶַַַַָָָאת
? ת א מח מי ותניה . פג ְְְִִֵֶֶַַָָָָא א
נקי, .לבית יהיה נקי זה  ועל  ְְְִִִִֵֶֶַַָָציק .
 היה ,ל הע דברי יעמל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹא 
נקי  מהל. נקי .ת א לח ְִִֵֵַַַָָָָֹרצ
נקי, ללת. מ ס מארננת יְְִִִִִִֵֶַַָֹֻמ
קרבת.  חלה לבא  יצא ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹא 
לערר מה , מעלה  חדוה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלהצא 
דה הע ארי למעלה. ְְְְֵֶַַַָָָָָחדוה
ל ע ריה א .ה מח  נרְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ל ע ריה וא הא.ה ה, ְְֵֶֶַַַָָָ

לל אד , נינ והרי יה דה, ר י ְְֲִִֵַַַַָָָָָאמר
כלל זה  ו אי ,ל אמר  נקבה. ְְִֵֶַַַָָָָָָזכר
נקבה , זכר  תחר  י ,אד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָל
אא ע ד , ולא  חטא . ירא  ואז ,אד ְְְְְִֵֵֶָָָָָֹנקרא 
רה אא  ע ד, ולא  ענוה.  ְֲֶֶֶֶָָָָֹרה 
 אי נקבה , זכר נמצא  א  מי חסד . ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
חסיד ת. ולא ענוה  ולא יראה  לא ְְְֲֲִִָָָֹֹֹ



      

לי ּה , אמר ידעת. בּ מה בּ רי, ליּה , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאמר וּ 
קריבנא  כּ ד  ידענא, דּ לבוּ ׁש ייכוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריחא 
ידייה וּ  נטל וּ  יתבוּ , ּת ווה וּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ ייכ וּ .

רפתא . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכריכוּ 

ולע  ,ב מ ית לבנ ת הן :  וא הע לם, דרכי לעת אדם צרי דברים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלה 
אה ל לקחת  ואחר , להתרנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָרם

 חדש ד:)זוהר  דף  בראשית :(פרשת
ּפ תח , י וֹ חנן  כד)ר ' בּ חכמה (משלי ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם  צרי דברים ׁש לׁש ה בּ ית, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִי בּ נה 
לבנ וֹ ת  הן : וא לּ וּ  העוֹ לם , בּ דרכי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
בּ וֹ , להתּפ רנס כּ רם  וליטע מ וֹ ׁש ב וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ ית
בּ נים , וּ לה וֹ ליד  א ה , ל וֹ  לקחת  ּכ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ה וֹ טים , כּ דר וא  בּ הם. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלפרנסם
 ּכ ואחר בּ ּת ח לּ ה , א ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלּ וֹ קחים 

בּ ית . בּ וֹ נים  ּכ ואחר  כּ רם, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְנ וֹ טעים 

הצות מן  חפי  זה  הרי ,לפרנס כל מה  ח ה  ל ואין  אה  ל הקח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָל 

 ֹלו הלּ וֹ קח  כּ ל סימ וֹ ן, רבּ י דּ אמר הא ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש יּ וּ כל  בּ ּמ ה  בּ ּת חלּ ה  ל וֹ  ואין ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִא ה,
הּמ צ וֹ ת , מן חפ ׁש י זה  הרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלפרנס ּה ,

ׁש נּ אמר  חפׁש ים , הנּ קראים (תהלים כּ מתים ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
חפׁש י.פח ) נקרא  ולּמ ה חפׁש י . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַבּ ּמ תים

ׁש א  מּפ ני ה ּמ צ וֹ ת , מן חפ ׁש י  ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
א לּ א  בּ וֹ רא וֹ , בּ עבוֹ דת  לה ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַי וּ כל 

א ׁש ּת וֹ . ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דת 

אחת.(טו)מצוה נה  לבית יהיה נקי תב  אחת, נה  א ימח חתן  ז ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ה היא נה הרי ,מ הם חד ים ער נים ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואתם

 תצא כי רע"ח )פרשת כּ י(דף :ִ◌
יצא  א חדׁש ה א ה  אי ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִי ּק ח
לקח . א ׁש ר אׁש ּת וֹ  את  ושׂ ּמ ח  וג וֹ '. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ צּ בא

בּ אּת תיּה (טו)ּפ ּק וּ דא  למח דּ י חתן דּ א , ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נה  לבית וֹ  יהיה נקי דּ כּת יב חד , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַׁש ּת א 
מדילּה . אינּ וּ ן ירחין י "ב ואי נּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחת.
בּ י"ב  בּ ר כּ לּ ה ולית כּ לּ ה, איהי  ׁש נה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

,ב י .מה .אליכ רב י  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָידעי
פת. וכרכ ידיה ְְְְֵֶַָָנטל

תח ,  חני כג )ר י  י נה(משלי חכמה ְְִִֶַַָָָָָָ
לעת  אד צרי דברי ל ה  ְְֲִִִַָָָָָָית
ית  לבנ ת :ה  וא ,להע ְְְְִֵֵֵֵַָָדרכי
ואחר , להתרנס ר ולע  ,בְְְְְִִֵֶֶַַַַָמ
, ני לה ליד א ה, ל לקחת ְִִִַַָָָָ
, טיה דר ולא  .ה ְְְְְִֶֶֶַַָָֹלפרנס
טעי נ  ואחר  ח ה , א ה קחי ְְְְִִִִַַַַָָָה

ית. ני  ואחר  ,רְִִֶֶַַַָ

ל ה קח ל ,סימ רי אמר זה ִִִֵֶֶַַַַָָי
כל מה ח ה ל ואי ְְְִִֵֶַַַָָא ה
ה צות, מ חפי  זה הרי ,ְְְְְֲִִִֵֶַַָָלפרנס

אמר ,י חפ קראי ה תיתהלי) ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ
חפי?פח) נקרא  ולה  חפי. תיְְְְִִִִֵַָָָָָ

א מני הצות, מ חפי ה א  ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹלפי
אא , רא עבדת להל ְְְֲִֵֶַַַַָיכל

. א ְֲִַַעבדת

בא יצא לא  חדה  א ה  אי יח  ֲִִִִֵֵַַָָָָָֹי
לקח  אר  א את ו ח  .'וגדברי) ְְְֲִִֶֶַָָ

מצוה כח) א(טו). י מח  חת ז ְְְְִִִֶַָָָ
נה לבית יהיה נקי תב אחת, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָנה
ה יחד ער ני ת וא ְְֳִֵֵֶָָָָָאחת.
ה ואי ה , היא  נה  הרי ,ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמ

תב , יחד ע ר   ני (מלכירט  ְְֳִִֵֶָָָָָ

  

דּ כּת יב , ז)ירחין, א ׁש נים (מלכים  על  עוֹ מד  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר דּ כ לּ ה , ּת ּק וּ נא  ולית וה וֹ איל בּ קר . ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר
וּ לביתה , לּה , למח דּ י חתן  אצטרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ י"ב,
דּ א  ועל  דּ לעי לּ א. כּ גוונא  וּ לת ּק וּ נהא, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלּה 

בּ יּה , כּ תיב  כח )יעקב ו יּ ּק ח (בראשית ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הו וֹ , י "ב ה ּמ ק וֹ ם  אבני  ה ּמ קוֹ ם. ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמאבני

לעוֹ לימתהא , ח דּ י לכ לּ ה , דּ ח דּ י (דףוּ מאן  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
איה וּ רע"ח ) וכ לּ א  הווֹ . י"ב  ועוּ לימתן  (:ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

לחתן אצטרי  ּכ בּ גין דּ ׁש נה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרזא
אחת . ׁש נה בּ א ּת תי ּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלמחדּ י 

 מ ה ה . את  י ח  ו ח , אא כתב, לא א את וי מח  .א את ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוח
ותניה פג אא ל ה  מחה  אין ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

 דּ יליּה לאו  דּ א , דּ חדוה אוֹ קימנא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
את  ושׂ ּמ ח דּ כּת יב דּ יל ּה . אלּ א  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִהיא,
א לּ א  כּ תיב, לא  א ׁש ּת וֹ  את וי שׂ מח ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ .
חדוּ  לאו דּ א , כּ גוונא לכלּ ה . יח דּ י ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְו שׂ ּמ ח,
חדּ י וּ מאן  ותקוּ נהא. בּ גוּ פא בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלכלּ ה,
נקי, לבית וֹ . יהיה  נקי דּ א  ועל  צדּ יק . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַלוֹ ן .

דּ עלמא , בּ מלּ י  יעמ וֹ ל בּ יּה דּ לא  דּ יהא  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
למּס ין נקי מ כּ לּ א . נקי לּה . למחדּ י  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַרעוא
י ּפ וּ ק  דּ לא  נקי  וג וּ לגלּת ין . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ לארנ וּ נין 
חדוה  לא ׁש ּת כּ חא  קרבא. לאגחא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלחילא 
לעילּ א . חדוה  וּ לאתערא ותּת א, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵעילּ א
בּ ה וֹ ן, ח דּ י דּ מאריהוֹ ן  קדּ יׁש א , ע ּמ א  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין 
אינּ וּ ן וז כּ אין  עלמא, בּ האי אינּ וּ ן  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַז כּ אין 

דּ אתי. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא 

חטא ירא ואז אדם, נקרא נקבה , זכר תחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָי 

 נשא קמ "ה )פרשת  רבּ י(דף  אמר :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ ללא  אדם  ּת נינן והא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיה וּ דה,
ה וּ א , הכא ו דּ אי לי ּה  אמר  ונ וּ קבּ א. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ דכר 
דּ כר דּ אתח בּ ר  דּ מאן דּ אדם, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ כללא 
חטאן. דּ חיל וּ כדין  אדם, אקרי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְונוּ ק בּ א,
ע וֹ ד  וא  ענוה. בּ י ּה  ׁש ריא  א לּ א  עוֹ ד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְו א
דּ לא  וּ מאן חסד . בּ יּה  דּ ׁש ריא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

ז) והאילא קר . ע ר  [] ני על ְְִֵֵַָָָָֹעמד 
צרי ע ר, ני רק הה,  ְְִִִֵֵַַַָָָָואי
לתניה , ל ,לבית חל ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהחת
יעקב תב זה ועל מעלה. מְְְְְֲֶֶַַַָָֹ

כח) אבני (בראשית .ק ה מאבני  ְְִֵֵֵַַַַַָו ח
ח מי ערה , י הי ק ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָה
הי ועלמתיה  עלמתיה, את מח  ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָה
נה. ל סד הא והל  ע רה. יְְְֵֵֶֶַָָֹ
אחת. נה  א למח   חת  צרי  ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹלכ

אא ,  אינ  ז חדוה ,אר ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהרי 
וימח .א את ו ח  תב ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ
יח ו ח , א א  כתב, לא  א ְְְִִֶֶַַַָָֹאת
ל ה מחה  אי זה מ ה ה. ְְִֵֶֶַַַַָָָאת
? ת א מח מי ותניה . פג ְְְִִֵֶֶַַָָָָא א
נקי, .לבית יהיה נקי זה  ועל  ְְְִִִִֵֶֶַַָָציק .
 היה ,ל הע דברי יעמל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹא 
נקי  מהל. נקי .ת א לח ְִִֵֵַַַָָָָֹרצ
נקי, ללת. מ ס מארננת יְְִִִִִִֵֶַַָֹֻמ
קרבת.  חלה לבא  יצא ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹא 
לערר מה , מעלה  חדוה ְְְְִֵֵֶַַָָָָלהצא 
דה הע ארי למעלה. ְְְְֵֶַַַָָָָָחדוה
ל ע ריה א .ה מח  נרְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ל ע ריה וא הא.ה ה, ְְֵֶֶַַַָָָ

לל אד , נינ והרי יה דה, ר י ְְֲִִֵַַַַָָָָָאמר
כלל זה  ו אי ,ל אמר  נקבה. ְְִֵֶַַַָָָָָָזכר
נקבה , זכר  תחר  י ,אד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָל
אא ע ד , ולא  חטא . ירא  ואז ,אד ְְְְְִֵֵֶָָָָָֹנקרא 
רה אא  ע ד, ולא  ענוה.  ְֲֶֶֶֶָָָָֹרה 
 אי נקבה , זכר נמצא  א  מי חסד . ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
חסיד ת. ולא ענוה  ולא יראה  לא ְְְֲֲִִָָָֹֹֹ



      

א  בּ י ּה  הווֹ  לא  ונוּ ק בּ א , דּ כר ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
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הכי דּ א וֹ קימנא כּ מה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,
מאי דּ את ּפ לג . אׁש ּת כח  נ ׁש  דּ בר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְהוּ א,
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, ימינ כּ ד  מּמ ׁש . גּ וּ פא חד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתעביד וּ 
בּ גין טעמא. מאי דּ את ּפ לג. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
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אית  ואם  דּ אב דּ מ ׁש מע  אוֹ ליפנא , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְדּ מלּ ה
לג וּ פא , ואם אב דּ אית  כּ מה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלנׁש מתא,
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זה ,   ארנ מ ,מע רי ְְְִִֵֶֶַַַָָאמר
די  ?עה מה חלק. נמצא  אדְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחד  ג  ע גז ת ע ְִֵֵֶֶַַָָלקל
מה חלק. נמצא , מינ .ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָמ
זה וכ מאל.  ע לקל די ?ע ְְְְִֵֵֶַַַַָֹה
מה אחד זה ועל אחד. אחד  ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹה ל,
א יב. רע ה' ימינ תב זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָמרא.

עד ,יקיצ  ת א ממע מע ? ְְִִֶַַַַַָָָמה 
למעלה ה דעי נ ,ל לע ירד ְְְִֵֶַָָָָָֹא 
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 י למעלה י ,דדיה כל ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָממע
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תב הד, אר(א צא(בראשית  ֲֵֵֶַָ
י ראל. נסת ז האר ח ה. נפ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאר

  

כּ מה  עלּ אה , קדמאה  דּ אדם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש א
אמר וּ נ ׁש קיּה , אבּ א  ר בּ י  אתא  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ּת מר.
כּ לּ א . הוּ א והכא אמרת , קא ׁש ּפ יר  ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי 



מ ,העלי  הרא אד  נפ ח ה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָנפ
אמר , .ק נ א א  ר י  א ְְִִֵֶַַַָָָָָתאר .

הל. הא או , אמר נאה ְְֶַַַַָָָָֹו אי 
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דּ כּת יב, חסד, בּ יּה  ׁש רייא  (תהלים אדם, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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ויחי רכח )פרשת רבּ י(דף  אמר  :ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הכי דּ א וֹ קימנא כּ מה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,
מאי דּ את ּפ לג . אׁש ּת כח  נ ׁש  דּ בר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְהוּ א,
זוּ גי ּה , בּ ת  עּמ י ּה  לקבּ לא  בּ גין  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטעמא.
, ימינ כּ ד  מּמ ׁש . גּ וּ פא חד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְדּ יתעביד וּ 
בּ גין טעמא. מאי דּ את ּפ לג. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת כח 
כּ לּ א , הוּ א והכי שׂ מאלא . עּמ י ּה  ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ לא 
הדא  וּ מ ּס י, מחי  בּ חד דּ א , ועל בּ חד. ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחד
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ארץ . לף  ואם אב   מ ל מה ,  י ואם ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאב

 לך שלח  קע"ד)פרשת  מאי(דף :ַ◌
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אינּ וּ ן אׁש ּת מוֹ דען  לעלמא , נח ּת וּ  דּ לא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעד
מׁש ה . ׁש כּ ן  ו כּ ל כּ לּ א , לג בּ י  ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילּ א 
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אית  ואם  דּ אב דּ מ ׁש מע  אוֹ ליפנא , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְדּ מלּ ה
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מה אחד זה ועל אחד. אחד  ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹה ל,
א יב. רע ה' ימינ תב זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָמרא.

עד ,יקיצ  ת א ממע מע ? ְְִִֶַַַַַָָָמה 
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ממע מה.   וכל  הל , ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֹלגי
קמ נמכת יקיה ְְִִִִִֶַַָָמת
,למדנ הבר וסד . ארנ מ , ְְְְְֵֶֶַַַָָָעלי
מ ל מה, י  וא אב ְְְֵֵֶֶַַָָָָָמע

.אר   ל וא אב ֵֵֶֶַָָָָ

 י למעלה י ,דדיה כל ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָממע
והרי  נקבה. מכר ונמצא  א ה ל ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹלמה ,

תב הד, אר(א צא(בראשית  ֲֵֵֶַָ
י ראל. נסת ז האר ח ה. נפ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהאר

  

כּ מה  עלּ אה , קדמאה  דּ אדם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש א
אמר וּ נ ׁש קיּה , אבּ א  ר בּ י  אתא  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ּת מר.
כּ לּ א . הוּ א והכא אמרת , קא ׁש ּפ יר  ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי 



מ ,העלי  הרא אד  נפ ח ה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָנפ
אמר , .ק נ א א  ר י  א ְְִִֵֶַַַָָָָָתאר .

הל. הא או , אמר נאה ְְֶַַַַָָָָֹו אי 




