
א ָמה� "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

ַמת ַהּזַֹהר ַהְקּדָ
כסדר  הקדוש  מהזוהר  ע"ה,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  מאמרי  ליקוט  יבואו  בו 

המאמרים, עם תרגום ללשון הקודש, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 

הקורא בו, כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים עליותיו 

מקום,  בכל  זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד 

אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" )זוהר ח"א קנ"ו.( כדי 

להמשיך נשמתו אצלינו, ולעורר תפילתו לפני אדון כל בעד דורינו השפל 

הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו ולפדותינו לתשועת עולמים. 

בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון  התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי 

חסידים )סימן רכ"ד(, וז"ל: וכל האומר דבר שמועה מפיהם הם מתפללים עליו 

שם ומליצים טובה עליו, עכ"ל. 

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי",

ֶמׁש תובב"א, חודש טבת תשע"ב לפ"ק  ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ
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בשער
בבלי בו [ומהש"ס הקדוש מהזוהר ע"ה , יוחאי בר שמעון רבי מאמרי ליקוט יבואו

ומחולק מפוסק הקודש, ללשון  תרגום עם המאמרים, כסדר ומדרשים] וירושלמי 
בונה אשר הקדוש  הזוהר  לימוד מעלת מלבד כי בו, הקורא ירוץ  למען לקטעים ,
מקום, בכל  זיע "א הרשב "י אדונינו בדברי לידבק עצומה מעלה יש עוד עליותיו בשמים

" נאמר: עליו באורייתאאשר עלמא כל דנהיר  שמעון קנ "ו.)"רבי ח"א להמשיך(זוהר כדי
הקים למען הזה, השפל דורינו בעד כל, אדון  לפני תפילתו ולעורר  אצלינו נשמתו
לעולים זה, קובץ  יועיל  כן, כמו עולמים. לתשועת ולפדותינו ולגאלינו מעפרא , השכינה

"[א]ציונה שאמר הצדיק  רצון לקיים במירון, הקדוש מידותי למקום שנו  ס"ז.)"בני ,(גיטין 
יתקבלו כן ידי  על ובוודאי עולמים, לבורא  רוח  לנחת בקבר דובבות  שפתותיו ויהיו

חסידים בספר שכתב  כמו וברחמים, ברצון רכ"ד)התפילות וז"ל:(סימן  דבר, האומר  וכל
עליו, טובה  ומליצים שם עליו מתפללים הם מפיהם הרשב"י שמועה  שאמר וכמו עכ"ל ,

קמ "ד:)בזוהר בגינן,(ח"ג  מתברך דעלמא עלמין קיומי שהעולםאנן  העולם מקיימי [אנו ,
בזכותינו ]. מתברך

זוהרכתוב ו')בתיקוני לידע,(תיקון ועלינו  הצדיקים, ציוני על שכינתו משרה  שהקב"ה
הקדוש  בציונו ללמוד  הזוכים וכל השכינה, השראת במירון הקדוש בציונו שיש
לנשמתם רוח  נחת  עושים הם תורתם , את זי"ע, שמעון ברבי אלעזר ורבי הרשב"י של

טובות מתנות להם יתנו  ובוודאי  הגלגוליםהקדושה , בשער המהרח"ו שכתב כמו ,
נ "ד:) .(דף

ביבמות אמרו  ע"א)חז"ל צז  ע"ב  ולא(צו  מדרשא, בי  לשמעתא אמר אלעזר ר' אזל ... :
יוחנן ורבי  ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר ' משמיה קפידאמרה טעמא מאי

האי? דכתיבכולי  מאי רב: אמר יהודה רב  אפשרדאמר וכי עולמים"? באהלך "אגורה 
עולמים? בשני לגור  לאדם עולם,לו  של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה דבר  שיאמרו רצון יוחאי :יהי בן  שמעון רבי משום  יוחנן רבי דאמר
בקבר. דובבות שפתותיו   הזה  בעולם מפיו  שמועה  דבר שאומרים חכם תלמיד  אמר כל

קראה? מאי נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק לדודי ר' הולך הטוב כיין "וחכך
ישנים". שפתי דובב אדםלמישרים שמניח  כיון ענבים של  כומר מה ענבים. של  ככומר

דובב , מיד עליו מפיהםאצבעו  שמועה  דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי בעולם[ב]אף
בקבר  דובבות שפתותיהם .[ג]הזה 

נמ תא . וכל מעלה ל ה מליא וכל  הא  ר  דְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
קיא ההיללא עת עמר ל"ג   מר נמצאי יקי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה
,יהח האר עטר,  י ח רי   ד ה הרב  ר "י: ְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָל
 ד ה עיר  ה היללא אחד  ע היה , עלינ יג  תְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזכ
ההר לתח ית וה יע  למר כעלה ,נ ות נה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצפת 
והיה מהחמ ר  ירד  יחאי,   מע הר י  לצ  ליעְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
וצ עק, בהמה  נעה  היה  רה וכל רגליו, ועל ידיו  על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעלה
רי קד א להבת א למק נכנס, הפל אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיכ
יקיה נמ ת וכל הכא, מעלה ל מליא וכל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָה א,

 ע דלה, מחה  מח היה ההיללא בעת  (רי ה , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

( מלכי ב ד ס צפת אב "ד העליר .מאל ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

אותוב. מניחי תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ

שנאמר בקבר , י')ליש ז ' פרק   השירי ה ב(שיר  יי וח"ְְִֵֵַ
" ני י פתי בב רי למי לדדי ל כי ה תנחומא (מדרש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָ

ג ') סימ ובפסיקתאתשא  פ "ב). בשעה(רבתי ... יוחנ רבי אמר  :
אמר  כ עקיבא, רבי אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק
שכתוב כמו ,ש רוחשות שפתותיה יוחאי בר  שמעו רבי
עכ"ל. ,"משכבות על "ירננו נאמר   לכ ,ישני שפתי דובב 

דבש,ג . יערות בספר  זה  על ז)ופירש דרוש   שני ...(חלק :
אבל עולמות, בב ' דר   אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת  ,בלומדי בב 'ש דר  אמרינ שפיר   וכ
בגו נתלבשת ג ,העול ובזה הנצחי בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא  דובבות שפתותיו  אמרו כ



ג ָמה� "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

בשער
בבלי בו [ומהש"ס הקדוש מהזוהר ע"ה , יוחאי בר שמעון רבי מאמרי ליקוט יבואו

ומחולק מפוסק הקודש, ללשון  תרגום עם המאמרים, כסדר ומדרשים] וירושלמי 
בונה אשר הקדוש  הזוהר  לימוד מעלת מלבד כי בו, הקורא ירוץ  למען לקטעים ,
מקום, בכל  זיע "א הרשב "י אדונינו בדברי לידבק עצומה מעלה יש עוד עליותיו בשמים

" נאמר: עליו באורייתאאשר עלמא כל דנהיר  שמעון קנ "ו.)"רבי ח"א להמשיך(זוהר כדי
הקים למען הזה, השפל דורינו בעד כל, אדון  לפני תפילתו ולעורר  אצלינו נשמתו
לעולים זה, קובץ  יועיל  כן, כמו עולמים. לתשועת ולפדותינו ולגאלינו מעפרא , השכינה

"[א]ציונה שאמר הצדיק  רצון לקיים במירון, הקדוש מידותי למקום שנו  ס"ז.)"בני ,(גיטין 
יתקבלו כן ידי  על ובוודאי עולמים, לבורא  רוח  לנחת בקבר דובבות  שפתותיו ויהיו

חסידים בספר שכתב  כמו וברחמים, ברצון רכ"ד)התפילות וז"ל:(סימן  דבר, האומר  וכל
עליו, טובה  ומליצים שם עליו מתפללים הם מפיהם הרשב"י שמועה  שאמר וכמו עכ"ל ,

קמ "ד:)בזוהר בגינן,(ח"ג  מתברך דעלמא עלמין קיומי שהעולםאנן  העולם מקיימי [אנו ,
בזכותינו ]. מתברך

זוהרכתוב ו')בתיקוני לידע,(תיקון ועלינו  הצדיקים, ציוני על שכינתו משרה  שהקב"ה
הקדוש  בציונו ללמוד  הזוכים וכל השכינה, השראת במירון הקדוש בציונו שיש
לנשמתם רוח  נחת  עושים הם תורתם , את זי"ע, שמעון ברבי אלעזר ורבי הרשב"י של

טובות מתנות להם יתנו  ובוודאי  הגלגוליםהקדושה , בשער המהרח"ו שכתב כמו ,
נ "ד:) .(דף

ביבמות אמרו  ע"א)חז"ל צז  ע"ב  ולא(צו  מדרשא, בי  לשמעתא אמר אלעזר ר' אזל ... :
יוחנן ורבי  ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר ' משמיה קפידאמרה טעמא מאי

האי? דכתיבכולי  מאי רב: אמר יהודה רב  אפשרדאמר וכי עולמים"? באהלך "אגורה 
עולמים? בשני לגור  לאדם עולם,לו  של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה דבר  שיאמרו רצון יוחאי :יהי בן  שמעון רבי משום  יוחנן רבי דאמר
בקבר. דובבות שפתותיו   הזה  בעולם מפיו  שמועה  דבר שאומרים חכם תלמיד  אמר כל

קראה? מאי נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק לדודי ר' הולך הטוב כיין "וחכך
ישנים". שפתי דובב אדםלמישרים שמניח  כיון ענבים של  כומר מה ענבים. של  ככומר

דובב , מיד עליו מפיהםאצבעו  שמועה  דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי בעולם[ב]אף
בקבר  דובבות שפתותיהם .[ג]הזה 

נמ תא . וכל מעלה ל ה מליא וכל  הא  ר  דְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
קיא ההיללא עת עמר ל"ג   מר נמצאי יקי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה
,יהח האר עטר,  י ח רי   ד ה הרב  ר "י: ְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָל
 ד ה עיר  ה היללא אחד  ע היה , עלינ יג  תְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזכ
ההר לתח ית וה יע  למר כעלה ,נ ות נה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצפת 
והיה מהחמ ר  ירד  יחאי,   מע הר י  לצ  ליעְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
וצ עק, בהמה  נעה  היה  רה וכל רגליו, ועל ידיו  על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעלה
רי קד א להבת א למק נכנס, הפל אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיכ
יקיה נמ ת וכל הכא, מעלה ל מליא וכל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָה א,

 ע דלה, מחה  מח היה ההיללא בעת  (רי ה , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

( מלכי ב ד ס צפת אב "ד העליר .מאל ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

אותוב. מניחי תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ

שנאמר בקבר , י')ליש ז ' פרק   השירי ה ב(שיר  יי וח"ְְִֵֵַ
" ני י פתי בב רי למי לדדי ל כי ה תנחומא (מדרש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָ

ג ') סימ ובפסיקתאתשא  פ "ב). בשעה(רבתי ... יוחנ רבי אמר  :
אמר  כ עקיבא, רבי אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק
שכתוב כמו ,ש רוחשות שפתותיה יוחאי בר  שמעו רבי
עכ"ל. ,"משכבות על "ירננו נאמר   לכ ,ישני שפתי דובב 

דבש,ג . יערות בספר  זה  על ז)ופירש דרוש   שני ...(חלק :
אבל עולמות, בב ' דר   אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת  ,בלומדי בב 'ש דר  אמרינ שפיר   וכ
בגו נתלבשת ג ,העול ובזה הנצחי בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא  דובבות שפתותיו  אמרו כ



ָמה "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ ד�

בעלועל שהוא הקדוש ציונו  על הרשב "י תורת את ללמוד שצריך וכמה כמה אחת
רוח  נחת לו ולעשות בזוהר[ד]המימרא, אבא רבי  שאמר  וכמו  ס"ח:), דף "מילין(ח"ב 

משיחא מלכא דייתי עד  בעלמא יתנהירו יוחאי בר  שמעון דרבי [דברי "[ה]דאורייתא 
המשיח] מלך בוא עד בעולם יאירו יוחאי בר שמעון רבי של לתאר התורה אפשר ואי

נשמת את וממשיך ומפעיל מעורר  זה ידי שעל  הקדוש זהר  הלומד כח  גדול כמה
בגמרא  שאמרו כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו  ע"ב)הרשב "י מה דף :(סוכה

העולם כל את לפטור  אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר
הדי  מן העולםכולו שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום ן

חזקיה ואמר  סופו עד  העולם שנברא מיום  עמנו  עוזיהו  בן יותם ואילמלי עכשיו ועד 
הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה  רבי אמר 

הן. ובני אני הן שנים אם  מהן ובני אני הם מאה אם  מהן ובני אני

הרשב"י ואפילו לנשמת  להתקשר תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט  [ו]בדורנו

טובה לכם יכיר  זי "ע הרשב "י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 

עכ"ל , בקבר  בגו שנתלבש ראשו חלק דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) .דרוש

הצדיקד . הגאו מירו של  דאתרא המרא של מכתבו  מתו
יבמת שליט"א:  שטר מאיר  אמר(לא:)כרת(צז .)רבי ְְִַָָ

חכ למיד  ל יחאי, ר  מע רי   מ חני ְְִִִִִַַַַַָָָָָר י
ה ה  לע מיו מ עה בר   מריאת בב פתתיו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

נע תבר . פתי הא , נ ל וזה יבמת    ור"י ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חי. אני א והנאהבר :נל וזה  בכר ת   ור "י  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ה ה  לע בבת     ר  ינ ר חי. מה ל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָה א
ל כ  לפר ואמר י  ה א. לע בבת  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹו פתתיו

בבת ", ולנ"פתתיו  ל יצא הנאה מה ה מעת מה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
אחד ל  י מב להר "י  אי אנ י זה , ידי  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל
אפר אי י אחד, ניה והמית , הר חנית תבְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ויעתיר ת ל הר"י  לפני נתרה  בה זה, לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָזה 
אנ ידי על  וזה , תנ ימ א  ר ית  ה  עדנְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
יוע ס"ז] י] רתי"  למד"  תב  רת מדיְְְְִִִִִִַָָָָל
מתל רח  נחת  לנ מחזיר  ה א זה ידי ועל ר ח, נחת  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָל
את לפטר  יכלני  : עצמ על אמר   מ ד ל, וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ד ה הר וכמבאר  .יה מ להע קכ"ח)ל   ג' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
ונזכה , לעול המשיח הארת את  נמשי ידו שעל הרשב "י 

בב"א. בקרוב להתגלותו 

יועו. פלא בספר  רבותינודובב)(ערכתב פירשו  לשונו: וזה
בעול משמו תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל
רוח ונחת הנאה לו  ויש בקבר  דובבות שפתותיו הזה
מסכת בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה

שמד  היה אחת שפע בספרי כתוב ...,ונגלהשקלי
ההפיכה, מתו לאחד והציל  ,בהקי ז "ל  אלשי מוהר"מ

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה עכ"ל.מפני
זצ "ל הרמח "ל מכתבי  בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד המערבי, עצכותל נשאר   באד
.המתי לתחית  הגו יבנה ועליו  לוז, הנקרא בקבר  אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש מ חלק  ג  ש הוא ויש כ
שעליו לוז  זה  וה"ס  המערבי, הכותל נשאר המקדש, בבית 
הבלא  נק' עליו השורה הקדושה ואותה  לע "ל,  הבני יבנה

].דגרמי 
זי"ע הטוב להרי "ח וחיי תורה חת)ובספר  כתב:(מערכת ,

בעול שכבר  חכ תלמיד  של  חידושי אומרי  א
הוא הרי ,העליומקו לאותו  העליו  מעול כמבוארבא

הקדוש ע"א )בזוהר  ר"כ ד פנחס  פרשת  ג' וז"ל:(חלק חד, שמעו
יאיר, ב פנחס  לרבי אתר פנו אתר פנו אמר, דהוה  קלא 
מלי  ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל   דתנינ גבייכו, דאיהו
ואתי  אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא,
,אחרני צדיקייא בגוויה שרא כד  שכ וכל  לגביה , ליה
דא  כגוונא  דאורייתא, מלי דאמרי אתר בההוא לחדתא 
אלי ואשכח לאתריה, למפקד יאיר ב פנחס  רבי אתי דהוה
ההוא   כמלקדמי ואתחדש דאורייתא , מלי מחדתי צדיקייא

קמיה. יאיר  ב פנחס דרבי מלה 
הזוהר:  אומר תרגו שהיה אחד  קול מקושמעו פנו

 מקו יאיר,לרביפנו ב שלמדנו,פנחס  אצלינו, בא שהוא
הוא כאשר תורה, דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל

[העליו] ההוא  הזה]בעול  בעול]  מקו לאותו ובא פוקד
אותואליו, לקדש אחרי  צדיקי בו ששורי שכ וכל

 ב פנחס רבי בא הנה זה כעי תורה,  ש  ולומדי ,מקו
דברי  מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר 
פנחס  רבי , מלפני שאמר תורה דבר  אותו ונתחדש תורה

.כא לפניו  מתחדש עתה  יאיר, ב
הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה  ספריו  הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי  ,הספרי מחברי  חכמי התלמידי במחיצת 
גנוז היה  ואילו עת , בכל הדעת ותרבה ,לעול החיבור  יצא
והנה ב.  בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות 

יבמות  במסכת  חז"ל ע "ב)אמרו צ"ו וכו '(ד דובבות  שפתותיו
מותו, אחרי חי  החכ שיהיה הגור זה ולפי , ש כדאיתא
 ואי להחיותו,  גר הוא שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה הוא ג
סיעת ע בעצמו החכ הבא,  לעול בא כשהוא ספק

ומונע הצרות  מכל  ומציל  מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור  ותושפעו 
ואסונות. פגועים

àאבõתéת äב  א)Łëàנה  ג  ואין (ïרק  דברים ŁàלŁה הסéôל  אõמר , מהללאל בן  "עקביא  : ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לôן  עתיד אôה מי  ולפני ,üלõ ה אôה äלאן àאת , מאין âע, עברה. לידי בא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָאôה

ה äא". üäרà Łõדñה הëלכים מלכי üמל לפני וחõàŁן, âְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָין
קרח ובזוהר ע"א)[ז]פרשת קע"ח  בכל(דף לעשות האדם  שצריך הנפש חשבון בענין כתב,

העליון . עדן לגן ויזכה מהגהינום ינצל  ידו ועל הזה בעולם  עוד לילה
להבה"על מח õàŁן יצאה Ł א éי סיחõן, עיר  ותõéנן àôנה  ח õàŁן ä אà ה Łëלים äיאמר éן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ארנן" àמõת  àעלי מõאב ער  אכלה סיחן כ "זכ"ח)מñרית – כ"א àבא(במדבר äב áמרא , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ע"ב)àתרא ע"ח הŁõëלים(דף  äיאמר éן על âכתיב מאי יõחנן א"ר  נחמן àר  Łמäאל א"ר : ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

,'õלם וגõ ע Łל õנõàŁח äנחב äאõà ח õàŁן, äאõà àיצרם , ה Łõëלים äêא הפסדה Łõëלים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ã כרł éנגד הפסדã,[ח ]מצוה éנגד עברה àôנהłäכר éן  ע łõה  אôה אם ותõéנן, àôנה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הàא , לע õלם ותõéנן ה åה  ויחטף עכ"ל.àעõלם יר äץ âעה , àר  ועדין õŁ ראà Łעיניו מי וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האמçôים. החçים àאילן ְְֲִִִִִַַַָָֹויאחז

לנשמהבזוה"ק  שואל והקב "ה  קודש, בשבת חידושים  לחדש חייב  יהודי שכל כתוב
הלימוד ידי על ועתה גדולה, בבושה נמצאת חידש לא ואם חידשה, מה
אלף  לערך עולה ובשבת מלך" ה"כסא כדברי  שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא
צדיקים", ה"אורחות כדברי  שנה למיליון ובשמחה זי"ע, חי" איש ה"בן  כדברי שנה 

נתן" דרבי ב "אבות כדאיתא  מאה כפול ו')וביסורים משנה ג ' יוסי (פרק  ברבי ישמעאל רבי ,

פניו. לקבל לקראתו יוצאי מהרח"א מרחמוהי  הגאו)

ע "ב) כ"ג  ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו שמעתי .איסטרולסה וכ)

זי"ע) חסיד יהודה  רבי  אמרה .דכבר
הצדיק  נשמת  הוא הצדיק  של  עיי :הספר וכו' בחלו

 יג זכותו  זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
לאור . הוצאה  אודות  ומשפט", "צדקה  לספר  ,אמ עלינו

ריז) אות ס ' מ"ע  ,"וחיי "תורה  בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד ג(ראה .
 שהציו מביא ,אמ עלינו  יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
הוא הצדיק של והספר והנפש ,  הגו בשביל  הוא להצדיק

הצדיק. לנשמת
אל.ז. וחכמה ודעת וח מעה  אי י  אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר 

אל. תאה מדרא .רי מד על רי מד  י אית  ,גיהְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
נחית מא לדא. סמי ודא .אב ,ימ תאה  ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָמד רא
דכתיב , ה א הדא ועלה.  יצפצ מ לי  נ יד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל אל,

ב) א לא(שמואל  ,לאב נחית  מא ועל. אל ְְֲִִַַַַַָָָמריד 
.לעלמי ְְִִָָסליק

איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס "א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל  אקמה הא דחנא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי ,נאי לא ועד  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
מאי  רחמי. עלייה ויבעי  ,ייה מ וית ב י מא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָדעבד 
דמ תא אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָטעמא
בעי  דמתא, טעמא טעמי עלמא ני וכל בעלמא, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָארי
 גי , עלייה וידי מעבדי , חנא למעד  עתא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻבההיא

דחנא. מארי  אקר יוא דמ תא, עתא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָאיהי
ד , למארי למנע בחכמה דעת אדל מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
אתטריד יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָיעבר

לא הא ,י ר מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻבגיה
מעה אי א ועל ,ינייה יח  ולא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָיאר 
לעי א אא יכח  ולא אל , וחכמה  ודעת  ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוח
 אר פיכס וכה ,ציניב רינה כה אתר  ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלעיא,

אתי  ה א ברי וקד א ,י(י)(לי ותאיב (ס "א ְְְְִִֵֵֵֵָָָ

 לקיהח זאה .עד בג י  צ יקיא אר  ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלא עעא
כתיב  עלייה דאתי , בעלמא עלמא, בהאי (תהלי צ יקיא ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

עכ"ל.קמ) , ני את רי י בי  מל  די יקי צ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָא
עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר לוסיפור  כשנודע

שש  ולמד  זמנו  את ניצל , מל והכסא חי  איש הב דברי
לו אמרתי  . כ על לי וסיפר  אחת. בשבת  שעות 
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה  בשמחה, שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול  כאלו חשבונות כששומע וזהב,
פי תורת  לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה , גדולה
חז"ל דברי להמלי אפשר זה ועל  ." וכס זהב מאלפי

אבות במסכת  א')הקדושי משנה  ד' אמר...(פרק זמא  :ֵֶָ
אמר  ,חלק המח עיר   קכח)איזה תהלי)י יגיע , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

,ל וטב ה ה. לע ,ריא .ל וטב  ריא תאכל  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹי
ה א.  לַָָָלע

ומיהו ,"רתת חלקנ ות" :יו בכל  מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה  ולימוד  בחלק ששמח זה  האמיתי העשיר 
שעיקר החי האר "י דברי וידוע  ,באל תורתו את  מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה, להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות



ה ָמה� "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

בעלועל שהוא הקדוש ציונו  על הרשב "י תורת את ללמוד שצריך וכמה כמה אחת
רוח  נחת לו ולעשות בזוהר[ד]המימרא, אבא רבי  שאמר  וכמו  ס"ח:), דף "מילין(ח"ב 

משיחא מלכא דייתי עד  בעלמא יתנהירו יוחאי בר  שמעון דרבי [דברי "[ה]דאורייתא 
המשיח] מלך בוא עד בעולם יאירו יוחאי בר שמעון רבי של לתאר התורה אפשר ואי

נשמת את וממשיך ומפעיל מעורר  זה ידי שעל  הקדוש זהר  הלומד כח  גדול כמה
בגמרא  שאמרו כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו  ע"ב)הרשב "י מה דף :(סוכה

העולם כל את לפטור  אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר
הדי  מן העולםכולו שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום ן

חזקיה ואמר  סופו עד  העולם שנברא מיום  עמנו  עוזיהו  בן יותם ואילמלי עכשיו ועד 
הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה  רבי אמר 

הן. ובני אני הן שנים אם  מהן ובני אני הם מאה אם  מהן ובני אני

הרשב"י ואפילו לנשמת  להתקשר תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט  [ו]בדורנו

טובה לכם יכיר  זי "ע הרשב "י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות 

עכ"ל , בקבר  בגו שנתלבש ראשו חלק דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) .דרוש

הצדיקד . הגאו מירו של  דאתרא המרא של מכתבו  מתו
יבמת שליט"א:  שטר מאיר  אמר(לא:)כרת(צז .)רבי ְְִַָָ

חכ למיד  ל יחאי, ר  מע רי   מ חני ְְִִִִִַַַַַָָָָָר י
ה ה  לע מיו מ עה בר   מריאת בב פתתיו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

נע תבר . פתי הא , נ ל וזה יבמת    ור"י ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חי. אני א והנאהבר :נל וזה  בכר ת   ור "י  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ה ה  לע בבת     ר  ינ ר חי. מה ל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָה א
ל כ  לפר ואמר י  ה א. לע בבת  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹו פתתיו

בבת ", ולנ"פתתיו  ל יצא הנאה מה ה מעת מה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
אחד ל  י מב להר "י  אי אנ י זה , ידי  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָעל
אפר אי י אחד, ניה והמית , הר חנית תבְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ויעתיר ת ל הר"י  לפני נתרה  בה זה, לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָזה 
אנ ידי על  וזה , תנ ימ א  ר ית  ה  עדנְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
יוע ס"ז] י] רתי"  למד"  תב  רת מדיְְְְִִִִִִַָָָָל
מתל רח  נחת  לנ מחזיר  ה א זה ידי ועל ר ח, נחת  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָל
את לפטר  יכלני  : עצמ על אמר   מ ד ל, וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ד ה הר וכמבאר  .יה מ להע קכ"ח)ל   ג' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
ונזכה , לעול המשיח הארת את  נמשי ידו שעל הרשב "י 

בב"א. בקרוב להתגלותו 

יועו. פלא בספר  רבותינודובב)(ערכתב פירשו  לשונו: וזה
בעול משמו תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל
רוח ונחת הנאה לו  ויש בקבר  דובבות שפתותיו הזה
מסכת בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה

שמד  היה אחת שפע בספרי כתוב ...,ונגלהשקלי
ההפיכה, מתו לאחד והציל  ,בהקי ז "ל  אלשי מוהר"מ

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה עכ"ל.מפני
זצ "ל הרמח "ל מכתבי  בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד המערבי, עצכותל נשאר   באד
.המתי לתחית  הגו יבנה ועליו  לוז, הנקרא בקבר  אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש מ חלק  ג  ש הוא ויש כ
שעליו לוז  זה  וה"ס  המערבי, הכותל נשאר המקדש, בבית 
הבלא  נק' עליו השורה הקדושה ואותה  לע "ל,  הבני יבנה

].דגרמי 
זי"ע הטוב להרי "ח וחיי תורה חת)ובספר  כתב:(מערכת ,

בעול שכבר  חכ תלמיד  של  חידושי אומרי  א
הוא הרי ,העליומקו לאותו  העליו  מעול כמבוארבא

הקדוש ע"א )בזוהר  ר"כ ד פנחס  פרשת  ג' וז"ל:(חלק חד, שמעו
יאיר, ב פנחס  לרבי אתר פנו אתר פנו אמר, דהוה  קלא 
מלי  ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל   דתנינ גבייכו, דאיהו
ואתי  אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא,
,אחרני צדיקייא בגוויה שרא כד  שכ וכל  לגביה , ליה
דא  כגוונא  דאורייתא, מלי דאמרי אתר בההוא לחדתא 
אלי ואשכח לאתריה, למפקד יאיר ב פנחס  רבי אתי דהוה
ההוא   כמלקדמי ואתחדש דאורייתא , מלי מחדתי צדיקייא

קמיה. יאיר  ב פנחס דרבי מלה 
הזוהר:  אומר תרגו שהיה אחד  קול מקושמעו פנו

 מקו יאיר,לרביפנו ב שלמדנו,פנחס  אצלינו, בא שהוא
הוא כאשר תורה, דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל

[העליו] ההוא  הזה]בעול  בעול]  מקו לאותו ובא פוקד
אותואליו, לקדש אחרי  צדיקי בו ששורי שכ וכל

 ב פנחס רבי בא הנה זה כעי תורה,  ש  ולומדי ,מקו
דברי  מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר 
פנחס  רבי , מלפני שאמר תורה דבר  אותו ונתחדש תורה

.כא לפניו  מתחדש עתה  יאיר, ב
הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה  ספריו  הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי  ,הספרי מחברי  חכמי התלמידי במחיצת 
גנוז היה  ואילו עת , בכל הדעת ותרבה ,לעול החיבור  יצא
והנה ב.  בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות 

יבמות  במסכת  חז"ל ע "ב)אמרו צ"ו וכו '(ד דובבות  שפתותיו
מותו, אחרי חי  החכ שיהיה הגור זה ולפי , ש כדאיתא
 ואי להחיותו,  גר הוא שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה הוא ג
סיעת ע בעצמו החכ הבא,  לעול בא כשהוא ספק

ומונע הצרות  מכל  ומציל  מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור  ותושפעו 
ואסונות. פגועים

àאבõתéת äב  א)Łëàנה  ג  ואין (ïרק  דברים ŁàלŁה הסéôל  אõמר , מהללאל בן  "עקביא  : ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לôן  עתיד אôה מי  ולפני ,üלõ ה אôה äלאן àאת , מאין âע, עברה. לידי בא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָאôה

ה äא". üäרà Łõדñה הëלכים מלכי üמל לפני וחõàŁן, âְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָין
קרח ובזוהר ע"א)[ז]פרשת קע"ח  בכל(דף לעשות האדם  שצריך הנפש חשבון בענין כתב,

העליון . עדן לגן ויזכה מהגהינום ינצל  ידו ועל הזה בעולם  עוד לילה
להבה"על מח õàŁן יצאה Ł א éי סיחõן, עיר  ותõéנן àôנה  ח õàŁן ä אà ה Łëלים äיאמר éן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ארנן" àמõת  àעלי מõאב ער  אכלה סיחן כ "זכ"ח)מñרית – כ"א àבא(במדבר äב áמרא , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ע"ב)àתרא ע"ח הŁõëלים(דף  äיאמר éן על âכתיב מאי יõחנן א"ר  נחמן àר  Łמäאל א"ר : ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

,'õלם וגõ ע Łל õנõàŁח äנחב äאõà ח õàŁן, äאõà àיצרם , ה Łõëלים äêא הפסדה Łõëלים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ã כרł éנגד הפסדã,[ח ]מצוה éנגד עברה àôנהłäכר éן  ע łõה  אôה אם ותõéנן, àôנה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הàא , לע õלם ותõéנן ה åה  ויחטף עכ"ל.àעõלם יר äץ âעה , àר  ועדין õŁ ראà Łעיניו מי וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האמçôים. החçים àאילן ְְֲִִִִִַַַָָֹויאחז

לנשמהבזוה"ק  שואל והקב "ה  קודש, בשבת חידושים  לחדש חייב  יהודי שכל כתוב
הלימוד ידי על ועתה גדולה, בבושה נמצאת חידש לא ואם חידשה, מה
אלף  לערך עולה ובשבת מלך" ה"כסא כדברי  שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא
צדיקים", ה"אורחות כדברי  שנה למיליון ובשמחה זי"ע, חי" איש ה"בן  כדברי שנה 

נתן" דרבי ב "אבות כדאיתא  מאה כפול ו')וביסורים משנה ג ' יוסי (פרק  ברבי ישמעאל רבי ,

פניו. לקבל לקראתו יוצאי מהרח"א מרחמוהי  הגאו)

ע "ב) כ"ג  ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו שמעתי .איסטרולסה וכ)

זי"ע) חסיד יהודה  רבי  אמרה .דכבר
הצדיק  נשמת  הוא הצדיק  של  עיי :הספר וכו' בחלו

 יג זכותו  זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
לאור . הוצאה  אודות  ומשפט", "צדקה  לספר  ,אמ עלינו

ריז) אות ס ' מ"ע  ,"וחיי "תורה  בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד ג(ראה .
 שהציו מביא ,אמ עלינו  יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
הוא הצדיק של והספר והנפש ,  הגו בשביל  הוא להצדיק

הצדיק. לנשמת
אל.ז. וחכמה ודעת וח מעה  אי י  אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר 

אל. תאה מדרא .רי מד על רי מד  י אית  ,גיהְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
נחית מא לדא. סמי ודא .אב ,ימ תאה  ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָמד רא
דכתיב , ה א הדא ועלה.  יצפצ מ לי  נ יד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל אל,

ב) א לא(שמואל  ,לאב נחית  מא ועל. אל ְְֲִִַַַַַָָָמריד 
.לעלמי ְְִִָָסליק

איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס "א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל  אקמה הא דחנא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי ,נאי לא ועד  ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
מאי  רחמי. עלייה ויבעי  ,ייה מ וית ב י מא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָדעבד 
דמ תא אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָטעמא
בעי  דמתא, טעמא טעמי עלמא ני וכל בעלמא, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָארי
 גי , עלייה וידי מעבדי , חנא למעד  עתא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻבההיא

דחנא. מארי  אקר יוא דמ תא, עתא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָאיהי
ד , למארי למנע בחכמה דעת אדל מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
אתטריד יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָיעבר

לא הא ,י ר מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻבגיה
מעה אי א ועל ,ינייה יח  ולא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָיאר 
לעי א אא יכח  ולא אל , וחכמה  ודעת  ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוח
 אר פיכס וכה ,ציניב רינה כה אתר  ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלעיא,

אתי  ה א ברי וקד א ,י(י)(לי ותאיב (ס "א ְְְְִִֵֵֵֵָָָ

 לקיהח זאה .עד בג י  צ יקיא אר  ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלא עעא
כתיב  עלייה דאתי , בעלמא עלמא, בהאי (תהלי צ יקיא ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

עכ"ל.קמ) , ני את רי י בי  מל  די יקי צ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָא
עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר לוסיפור  כשנודע

שש  ולמד  זמנו  את ניצל , מל והכסא חי  איש הב דברי
לו אמרתי  . כ על לי וסיפר  אחת. בשבת  שעות 
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה  בשמחה, שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול  כאלו חשבונות כששומע וזהב,
פי תורת  לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה , גדולה
חז"ל דברי להמלי אפשר זה ועל  ." וכס זהב מאלפי

אבות במסכת  א')הקדושי משנה  ד' אמר...(פרק זמא  :ֵֶָ
אמר  ,חלק המח עיר   קכח)איזה תהלי)י יגיע , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

,ל וטב ה ה. לע ,ריא .ל וטב  ריא תאכל  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹי
ה א.  לַָָָלע

ומיהו ,"רתת חלקנ ות" :יו בכל  מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה  ולימוד  בחלק ששמח זה  האמיתי העשיר 
שעיקר החי האר "י דברי וידוע  ,באל תורתו את  מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה, להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות



ָמה "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ ו�

בריווח  ממאה בצער אחד דבר לאדם לו שטוב  לפי  היצר [ט]אומר ... כבישת  צער וגם ,
שמעוני  בילקוט  ואיתא הלילה, כל שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט ליסורים, נחשב 

תתקסח) רמז  ב  פרק לי .(קהלת נתקיימה  באף שלמדתי תורה פפא  בר חנינא רבי אמר  :

תורה,בואו  שנה  מיליון מאה  שווה קודש בשבת אחת שעה זה : מחשבון היוצא וראו
אמיתיים חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים כמו נחשב  ועוד

לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא אחד כל ובכך לשמה, ותורה

י"ח)חז"ל אמרו ה' פרק  ידו,(אבות על בא  חטא אין הרבים את המזכה כל מלשון חטא,
ועבירה , מלשוןחטא חæאים"חיסרוןוגם Łלמה äבני אני "והייתי א 'כמו: (מלכים ְְְֲִִִִִַָָֹֹ

כא) פסוק  א ' חסרים.פרק  פירוש: .

בפסוק ובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את  י "ז )נתקן  י"ג  פרק  (ירמיה

עדר  נ àŁה éי âמעה עיני  ותרד ôדמע  ודמע גוה מïני  נפŁי ôב éה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ע"ב)ה'". ה' דף  לו(חגיגה יש מקום  דרב , משמיה איניא בר שמואל רב  אמר :

מפני  יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר, נחמני בר  שמואל  רב כוכבים , לעובדי ונתנה מהם שניטלה ישראל  של גאוותן

הקדוש בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות  של גאוותה  ובאדרא)מפני ע"א, מ "ו דף  ב  (חלק 

לילה חצות אחר הלומד מקשיבים[י ]כל וכולם המלאכים את משקיט הוא ברוך הקדוש

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב וידוע (פרק :
ממאה שקול בצער  אחת  דפע נת דרבי באבות דאיתא
טהורה היא כעת  יתבר הש ועבודת בצער , שלא פעמי
אדרבא כי פניות, שאר  או לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה

הבריות , על משתולל מרע וסר  בעוה"ר  בנו פרש"י נתקיי)

משתולל היינו  הוא, שוטה עליו אומרי העול כל ע"ב ע "א צז  בסנהדרי

שטות) ויש לשו .אנשי סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
כדת כשרי  יהודי בניה את לעשות בשביל  אשר  אנשי
,ימיה כל  ודוחק עוני חיי  לחיות עליה מקבלי התורה ,
שיחזקו ומורי למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית
עוניי למרות ממקומ מהגרי  ואינ ה '. בתורת   בניה
בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה הרחוקי למקומות ודוחק
זה דנחשב לומר  נוכל בודאי ויראה, לתורה בניה  חינו

ונפש. לב  בכל לה' תשובה

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
 כדי בעלמא, משתכחי  טריקי חבילי וכמה  רבא, דתהומא
ואפילו עלמא, בני  כל על  שינתא הוא  ברי קודשא אפיל
בעלמא, שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל  על
קשוט, ומנהו כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני להו ומודיעי

רו אתער כד  בשינתא. אתקטרו נשא דצפו ובני  חא
גדפוי  תחות  ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג 
 דעד בגנתא עאל  הוא   ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא,
בני  וכל וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא, ע לאשתעשעא
דחיי, אתערותא בהו די אינו בערסייהו, מתערי עלמא

ובשבחא באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי
צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא

והשערי הלילה, שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

, חצות)נסגרי עד במקרא  לעסוק  שאסור הסיבה  מתעוררת(זו
הגדולה, התהו של שלהנקבה אימ והיא המות , אותיות    תהו)

( המזיקי והקב"הכל ,בעול  נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
בה שיש מי כל על ואפילו , העול בני כל על  שינה מפיל

חיות החיי התעוררות  ממנו מסתלקי בלילה שער אד מי (אפילו

פעולותיו וכל לפעול, לגו המאפשר  חיי כיס   דחיותא  כיסתא רק  ונשאר 

( המזיקי בכח   ה החשיכה  ומודיעיברדת בעול  משוטטי  וה
נקשרי אד ובני  אמת, ומה שקר מה מילי אד לבני

.בלילה )בשנת מתבצעי הפשעי שרוב הסיבה  כאשר(זו
הלילה  ונחצה  צפו רוח לילה )מתעוררת יוצאת(חצות  אש ,

,קוראי  וה התרנגולי כנפי תחת  לגומכה נכנס והקב "ה
וקורא  יוצא כרוז ואז  ,הצדיקי  ע להשתעשע   בני עד וכל

התעוררות  לה שיש בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
בתורה ועוסקי בורא לעבודת קמי  וה  חיי של

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח

ולילה טוב שהוא  ליו מחולק ורע טוב הדעת   ע הסבר :
הקדושה של  השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא
הקדושה הרוחניות כל ,העול על עצמו פורס המוות  וע
הגו חיות רק נשארת  יהודי , בכל שנמצאת זו כולל עולה,
כל הטומאה, כוחות  ידי  על המוות, ע ידי  על שנשלט
 כ על הטומאה, לכוחות  כוח נות שבכתב בתורה  עיסוק
לכל הכוונה  שבכתב בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו
בכוחות המקצצת חרב היא פה שבעל  תורה ואילו ," התנ
מדרש, בבית בחבורה , אבל  לעסוק אפשר  בה  הטומאה,
הוא המשתנה שניתי", לא "אני אמר  הקב"ה  כנסת . בבית

ליליא[יא]לקולו בפלגות אבל הקדוש: הזוהר לשון וזה בגנתא[יב], עאל  הוא  בריך  קודשא
והא באורייתא , ולמלעי  למיקם נש לבר  ליה בעי וכדין צדיקיא , עם לאשתעשעא דעדן
הוא הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך  דקודשא אתמר 

י "ג)דכתיב ח' פרק  השירים והא[יג](שיר  הŁמיעיני". üלõלק מק Łיבים חברים ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"ה Łõçבת
הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי  ישראל, כנסת דא בגנים  היושבת אוקמוה

חולקיה זכאה בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא לשבחא בהדה, דאשתתף מאן
דאורייתא. בשבחא הוא בריך לקודשא

כמו הלילה  לימוד מעלת ידעו  הקודמי בדורות , האד
ירח ויש שמש וכשאי השמש", תחת  חדש אי" שאמרנו,

חדש, יש חסדאזי של חוט  בלילה ,  נקני התורה חידושי כל
העוסק   אד חצות, אחרי בלילה בתורה  העוסק את מלווה 
שומע והקב "ה לקב"ה, וב וצדיק קדוש, נקרא בלילה בתורה 
והוא  מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו וכל לקולו
ע כל יעמדו  צדקנו, משיח ובבוא  לשכינה  ועבד  הש עבד 
סגולה יחידי בשמות  המשיח יקרא ולפתע  לפניו ישראל 
לכל יגיד ישראל כל  ולפני בלילה בתורה ועסקו שלמדו

אתאחד שקרבו שה הזה, בזמ ,כא אני  בזכות אתה!!! ,
הגעתו.

שעה חצי הפחות לכל או ,שעתיי שעה, יכול, אחד כל
השכינה בפדיו ולעסוק תורה ללמוד  חצות אחר  בלילה

הגאולה!! את תקרב   ובכ ומצער  משביי והמשיח
 ציו אבלי מכלל היותו זולת לילה , חצות  אחר  קימה

עליה שנאמר   ס "ו)וירושלי פרק משוש (ישעיה אתה שישו
שעה באותה הוא ברו הקדוש ג כי עליה,  המתאבלי כל
רבותינו אמרו  בתורה אז בעסקו  ג כארי. ושואג  מתאבל

ז ')ז"ל ה' רבה ואמרו(שה "ש בלילה , אלא תורה של רנה  אי
ז"ל ע "ב)רבותינו  ג' ד של(ע"ז חוט בלילה בתורה העוסק כל 

ביו עליו  משו ז"לחסד  רבותינו ואמרו ע "ב), ל "ב  ד (תמיד 

כנגדו שכינה  בלילה  בתורה  העוסק וכתיבכל  י"ט ). ב' (איכה 

בלילה , רוני וקיקומי חי להיות  ע"ה המל דוד  זכה ולא
הדבר זה על  אלא הבא  ובעול הזה  שכתובבעול כמו

י"ט ) קי"ט ספר(תהלי ובכל  .ל להודות  אקו לילה חצות 
רוח  משרה ג ,ק לאי הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר

שמות בפרשת   ש כנזכר האד על ע "ב)הקודש (שערי :(י"ח

ז ') שער ב' חלק .קדושה

הקדושיא . השל "ה  תוכחתוכתב  חיי דר פרק  חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר  מלמטה, עולה תורה  של רנה וכשקול
ישראל וכנסת  ההוא, הקול ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה 

ההוא  הקול  מקשיבי  המלאכי צבא שכתובוכל  כעני ,
יג) ח, לקול(שה "ש מקשיבי  חברי  בגני היושבת  ,

כנסתהשמיעיני. על חסד של חוט   מוש וכשהקב "ה
בלילה .ולפי  עמה המתחברי כל   חלק  נוטלי ישראל ,
 ל להודות  אקו לילה חצות אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה

סב)וגו' קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, וגו',(תהלי כבודי עורה ,
אותי, מעיר השחר  ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו
.נעל סוד  והוא הסוס, כשינת אלא יש היה שלא לפי 
שירות מכמה  מעוטרת הכלה באה השחר  עמוד וכשעלה
וממטה , ממעלה כלולה  תודה , מיני וכמה  ותושבחות

דודה . בחיק הטוב,ויושבת התיקו באותה  אותה וכשרואה 

בלילות ה' בבית  העומדי ביתו בני כל  בספר לכתוב מצוה
צדיק  אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט   עליה ומוש
בעלי  ואי , ותחתוני  עליוני ממנו  ויראי ,המל בכתר
וניכר  המל בסימ  רשו שהוא לפי עליו, שולטי הדי
מעיד בזה והנזהר אותו. דני אי ולפיכ ביתו , מבני שהוא

בו מאירה הקדושה שהנשמה  עצמו ביוצרועל  ומאהבתו ,
מזהיר היה  רצויה שעה שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  יט )הנביא  ב, אשמורות ,(איכה לראש בלילה  רוני קומי  ,
ט )וכתיב כו , שלא(ישעיה ליזהר וצרי בלילה .  אויתי נפשי ,

עכ"ל. החמה , הנ ע שיתפלל  עד משיתחיל יפסיק

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת  "הצנע זיע"א:
אביו שדר סיפר   שלו  ברו אדמו"ר   " אלוקי ה'  ע
אור עד וללמוד  לילה , מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
והיה גופו, את להעניש דרכו  היתה נרד היה ובא הבוקר .
הללו  היסורי את  העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו  ש
עד  ליב שמו הקהילה  שבני סיפרו עוד  השינה . פני על
החליט זיע"א מר זאת כשראה זה,  אלוקי לאיש מהרה .
שכל רצה  כי זאת, הערכה  לבטל  בכדי מעשה  לעשות

לכת. בהצנע יהיו מעשיו 

בגני(ש )וברש"ייג . לכנסתהיושבת אומר  הקב"ה  
ויושבת אחרי של  בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות . ובבתי כנסיות  לקול בבתי  מקשיבי חברי
ובאי מקשיבי  דוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי

כנסיות. בבתי  קול יקדישוהשמיענילשמוע כ ואחר  
שנאמר  ל "ח)ה בקר"(איוב כוכבי יחד  ישראל,"בר אלו

 כ אלקי ".ואחר  בני כל "ויריעו

אפשריד . הילה " ל  ה זח על מ קדה על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי  ואיל מחצות בלילה בתורה  העוסק על לרמוז
עד זה עניי הקדוש בזוהר והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
שכתוב כמו והטע .וקיי חי דוד נקרא זה  עניי ועל  מאוד 
ע משתעשע הקב"ה השעה  דבאותה הקדוש בזוהר 
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי
ההיא בעת והשכינה הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 
כדי  דלומד  שעה באותה  הק בליבו שישי והעיקר 
על שיצטער   צרי לימודו  וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה  תורת  זאת שאמר  הכתוב  וזה השכינה . צער 
ואיל לילה  מחצות דהיינו הלילה כל המזבח על מוקדה
בו תוקד  המזבח  אש לימודו שקוד וצרי לילה . הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה חות דהיינו (פיתוחי

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו



ז ָמה� "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

בריווח  ממאה בצער אחד דבר לאדם לו שטוב  לפי  היצר [ט]אומר ... כבישת  צער וגם ,
שמעוני  בילקוט  ואיתא הלילה, כל שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט ליסורים, נחשב 

תתקסח) רמז  ב  פרק לי .(קהלת נתקיימה  באף שלמדתי תורה פפא  בר חנינא רבי אמר  :

תורה,בואו  שנה  מיליון מאה  שווה קודש בשבת אחת שעה זה : מחשבון היוצא וראו
אמיתיים חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים כמו נחשב  ועוד

לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא אחד כל ובכך לשמה, ותורה

י"ח)חז"ל אמרו ה' פרק  ידו,(אבות על בא  חטא אין הרבים את המזכה כל מלשון חטא,
ועבירה , מלשוןחטא חæאים"חיסרוןוגם Łלמה äבני אני "והייתי א 'כמו: (מלכים ְְְֲִִִִִַָָֹֹ

כא) פסוק  א ' חסרים.פרק  פירוש: .

בפסוק ובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את  י "ז )נתקן  י"ג  פרק  (ירמיה

עדר  נ àŁה éי âמעה עיני  ותרד ôדמע  ודמע גוה מïני  נפŁי ôב éה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ע"ב)ה'". ה' דף  לו(חגיגה יש מקום  דרב , משמיה איניא בר שמואל רב  אמר :

מפני  יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר, נחמני בר  שמואל  רב כוכבים , לעובדי ונתנה מהם שניטלה ישראל  של גאוותן

הקדוש בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות  של גאוותה  ובאדרא)מפני ע"א, מ "ו דף  ב  (חלק 

לילה חצות אחר הלומד מקשיבים[י ]כל וכולם המלאכים את משקיט הוא ברוך הקדוש

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב וידוע (פרק :
ממאה שקול בצער  אחת  דפע נת דרבי באבות דאיתא
טהורה היא כעת  יתבר הש ועבודת בצער , שלא פעמי
אדרבא כי פניות, שאר  או לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה

הבריות , על משתולל מרע וסר  בעוה"ר  בנו פרש"י נתקיי)

משתולל היינו  הוא, שוטה עליו אומרי העול כל ע"ב ע "א צז  בסנהדרי

שטות) ויש לשו .אנשי סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
כדת כשרי  יהודי בניה את לעשות בשביל  אשר  אנשי
,ימיה כל  ודוחק עוני חיי  לחיות עליה מקבלי התורה ,
שיחזקו ומורי למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית
עוניי למרות ממקומ מהגרי  ואינ ה '. בתורת   בניה
בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה הרחוקי למקומות ודוחק
זה דנחשב לומר  נוכל בודאי ויראה, לתורה בניה  חינו

ונפש. לב  בכל לה' תשובה

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
 כדי בעלמא, משתכחי  טריקי חבילי וכמה  רבא, דתהומא
ואפילו עלמא, בני  כל על  שינתא הוא  ברי קודשא אפיל
בעלמא, שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל  על
קשוט, ומנהו כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני להו ומודיעי

רו אתער כד  בשינתא. אתקטרו נשא דצפו ובני  חא
גדפוי  תחות  ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג 
 דעד בגנתא עאל  הוא   ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא,
בני  וכל וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא, ע לאשתעשעא
דחיי, אתערותא בהו די אינו בערסייהו, מתערי עלמא

ובשבחא באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי
צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא

והשערי הלילה, שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

, חצות)נסגרי עד במקרא  לעסוק  שאסור הסיבה  מתעוררת(זו
הגדולה, התהו של שלהנקבה אימ והיא המות , אותיות    תהו)

( המזיקי והקב"הכל ,בעול  נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
בה שיש מי כל על ואפילו , העול בני כל על  שינה מפיל

חיות החיי התעוררות  ממנו מסתלקי בלילה שער אד מי (אפילו

פעולותיו וכל לפעול, לגו המאפשר  חיי כיס   דחיותא  כיסתא רק  ונשאר 

( המזיקי בכח   ה החשיכה  ומודיעיברדת בעול  משוטטי  וה
נקשרי אד ובני  אמת, ומה שקר מה מילי אד לבני

.בלילה )בשנת מתבצעי הפשעי שרוב הסיבה  כאשר(זו
הלילה  ונחצה  צפו רוח לילה )מתעוררת יוצאת(חצות  אש ,

,קוראי  וה התרנגולי כנפי תחת  לגומכה נכנס והקב "ה
וקורא  יוצא כרוז ואז  ,הצדיקי  ע להשתעשע   בני עד וכל

התעוררות  לה שיש בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
בתורה ועוסקי בורא לעבודת קמי  וה  חיי של

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח

ולילה טוב שהוא  ליו מחולק ורע טוב הדעת   ע הסבר :
הקדושה של  השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא
הקדושה הרוחניות כל ,העול על עצמו פורס המוות  וע
הגו חיות רק נשארת  יהודי , בכל שנמצאת זו כולל עולה,
כל הטומאה, כוחות  ידי  על המוות, ע ידי  על שנשלט
 כ על הטומאה, לכוחות  כוח נות שבכתב בתורה  עיסוק
לכל הכוונה  שבכתב בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו
בכוחות המקצצת חרב היא פה שבעל  תורה ואילו ," התנ
מדרש, בבית בחבורה , אבל  לעסוק אפשר  בה  הטומאה,
הוא המשתנה שניתי", לא "אני אמר  הקב"ה  כנסת . בבית

ליליא[יא]לקולו בפלגות אבל הקדוש: הזוהר לשון וזה בגנתא[יב], עאל  הוא  בריך  קודשא
והא באורייתא , ולמלעי  למיקם נש לבר  ליה בעי וכדין צדיקיא , עם לאשתעשעא דעדן
הוא הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך  דקודשא אתמר 

י "ג)דכתיב ח' פרק  השירים והא[יג](שיר  הŁמיעיני". üלõלק מק Łיבים חברים ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"ה Łõçבת
הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי  ישראל, כנסת דא בגנים  היושבת אוקמוה

חולקיה זכאה בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא לשבחא בהדה, דאשתתף מאן
דאורייתא. בשבחא הוא בריך לקודשא

כמו הלילה  לימוד מעלת ידעו  הקודמי בדורות , האד
ירח ויש שמש וכשאי השמש", תחת  חדש אי" שאמרנו,

חדש, יש חסדאזי של חוט  בלילה ,  נקני התורה חידושי כל
העוסק   אד חצות, אחרי בלילה בתורה  העוסק את מלווה 
שומע והקב "ה לקב"ה, וב וצדיק קדוש, נקרא בלילה בתורה 
והוא  מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו וכל לקולו
ע כל יעמדו  צדקנו, משיח ובבוא  לשכינה  ועבד  הש עבד 
סגולה יחידי בשמות  המשיח יקרא ולפתע  לפניו ישראל 
לכל יגיד ישראל כל  ולפני בלילה בתורה ועסקו שלמדו

אתאחד שקרבו שה הזה, בזמ ,כא אני  בזכות אתה!!! ,
הגעתו.

שעה חצי הפחות לכל או ,שעתיי שעה, יכול, אחד כל
השכינה בפדיו ולעסוק תורה ללמוד  חצות אחר  בלילה

הגאולה!! את תקרב   ובכ ומצער  משביי והמשיח
 ציו אבלי מכלל היותו זולת לילה , חצות  אחר  קימה

עליה שנאמר   ס "ו)וירושלי פרק משוש (ישעיה אתה שישו
שעה באותה הוא ברו הקדוש ג כי עליה,  המתאבלי כל
רבותינו אמרו  בתורה אז בעסקו  ג כארי. ושואג  מתאבל

ז ')ז"ל ה' רבה ואמרו(שה "ש בלילה , אלא תורה של רנה  אי
ז"ל ע "ב)רבותינו  ג' ד של(ע"ז חוט בלילה בתורה העוסק כל 

ביו עליו  משו ז"לחסד  רבותינו ואמרו ע "ב), ל "ב  ד (תמיד 

כנגדו שכינה  בלילה  בתורה  העוסק וכתיבכל  י"ט ). ב' (איכה 

בלילה , רוני וקיקומי חי להיות  ע"ה המל דוד  זכה ולא
הדבר זה על  אלא הבא  ובעול הזה  שכתובבעול כמו

י"ט ) קי"ט ספר(תהלי ובכל  .ל להודות  אקו לילה חצות 
רוח  משרה ג ,ק לאי הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר

שמות בפרשת   ש כנזכר האד על ע "ב)הקודש (שערי :(י"ח

ז ') שער ב' חלק .קדושה

הקדושיא . השל "ה  תוכחתוכתב  חיי דר פרק  חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר  מלמטה, עולה תורה  של רנה וכשקול
ישראל וכנסת  ההוא, הקול ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה 

ההוא  הקול  מקשיבי  המלאכי צבא שכתובוכל  כעני ,
יג) ח, לקול(שה "ש מקשיבי  חברי  בגני היושבת  ,

כנסתהשמיעיני. על חסד של חוט   מוש וכשהקב "ה
בלילה .ולפי  עמה המתחברי כל   חלק  נוטלי ישראל ,
 ל להודות  אקו לילה חצות אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה

סב)וגו' קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, וגו',(תהלי כבודי עורה ,
אותי, מעיר השחר  ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו
.נעל סוד  והוא הסוס, כשינת אלא יש היה שלא לפי 
שירות מכמה  מעוטרת הכלה באה השחר  עמוד וכשעלה
וממטה , ממעלה כלולה  תודה , מיני וכמה  ותושבחות

דודה . בחיק הטוב,ויושבת התיקו באותה  אותה וכשרואה 

בלילות ה' בבית  העומדי ביתו בני כל  בספר לכתוב מצוה
צדיק  אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט   עליה ומוש
בעלי  ואי , ותחתוני  עליוני ממנו  ויראי ,המל בכתר
וניכר  המל בסימ  רשו שהוא לפי עליו, שולטי הדי
מעיד בזה והנזהר אותו. דני אי ולפיכ ביתו , מבני שהוא

בו מאירה הקדושה שהנשמה  עצמו ביוצרועל  ומאהבתו ,
מזהיר היה  רצויה שעה שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  יט )הנביא  ב, אשמורות ,(איכה לראש בלילה  רוני קומי  ,
ט )וכתיב כו , שלא(ישעיה ליזהר וצרי בלילה .  אויתי נפשי ,

עכ"ל. החמה , הנ ע שיתפלל  עד משיתחיל יפסיק

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת  "הצנע זיע"א:
אביו שדר סיפר   שלו  ברו אדמו"ר   " אלוקי ה'  ע
אור עד וללמוד  לילה , מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
והיה גופו, את להעניש דרכו  היתה נרד היה ובא הבוקר .
הללו  היסורי את  העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו  ש
עד  ליב שמו הקהילה  שבני סיפרו עוד  השינה . פני על
החליט זיע"א מר זאת כשראה זה,  אלוקי לאיש מהרה .
שכל רצה  כי זאת, הערכה  לבטל  בכדי מעשה  לעשות

לכת. בהצנע יהיו מעשיו 

בגני(ש )וברש"ייג . לכנסתהיושבת אומר  הקב"ה  
ויושבת אחרי של  בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות . ובבתי כנסיות  לקול בבתי  מקשיבי חברי
ובאי מקשיבי  דוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי

כנסיות. בבתי  קול יקדישוהשמיענילשמוע כ ואחר  
שנאמר  ל "ח)ה בקר"(איוב כוכבי יחד  ישראל,"בר אלו

 כ אלקי ".ואחר  בני כל "ויריעו

אפשריד . הילה " ל  ה זח על מ קדה על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי  ואיל מחצות בלילה בתורה  העוסק על לרמוז
עד זה עניי הקדוש בזוהר והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
שכתוב כמו והטע .וקיי חי דוד נקרא זה  עניי ועל  מאוד 
ע משתעשע הקב"ה השעה  דבאותה הקדוש בזוהר 
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי
ההיא בעת והשכינה הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 
כדי  דלומד  שעה באותה  הק בליבו שישי והעיקר 
על שיצטער   צרי לימודו  וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה  תורת  זאת שאמר  הכתוב  וזה השכינה . צער 
ואיל לילה  מחצות דהיינו הלילה כל המזבח על מוקדה
בו תוקד  המזבח  אש לימודו שקוד וצרי לילה . הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה חות דהיינו (פיתוחי

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו



ָמה "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ ח�

מובא ובכתבי השירים)האר"י שיר ספר  הפסוקים  ìáàים (שער  "הŁõçבת  מקŁיבים: חברים ְֲִִִִֵֶֶַַַַ
ה Łמיעיני " üלõתבות:לק הוה 'קולך ל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי אשמיעני, ְְִִִֵַ

עליו"חמלה , ותחמול  בוכה נער  "והנה פסוק על שמות, בפרשת בזוהר שדרשו כמו
זה. והבן  וגו ',

אבינומורי  על נחוס לא היאך  בגלותא? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 השםשבשמים ? לבוא, רוצה  הוא אלינו , ומתחנן  ביסורים  מתגולל המשיח מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך

קלהומה  טובה עצה לנו נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו רבינו משה העצה?
ומיד. תיכף שיבוא נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה

אםהעצה מאוד, קל  וזה ויום , יום בכל הזוהר ספר  כל  סיום שנעשה היא : הפשוטה
שתי  ילמוד אברך שכל  ידי על  שבוע בכל לסיים יכולים אברכים 26 לנו יש
יסיימו ובכך  ימים] בחמשה שעות 3 האברכים כל שילמדו [או ימים שבעה ביום שעות 
במאות זכויותיהם  את מכפילים ובכך הקדושה, בחבורה הקדוש הזוהר כל  את שבוע כל

הכי [טו]ואלפים השעות שהן 122 בשעות הלילה  בחצות  ילמדו  אלו שעות והשתי ,
בשמים והחשובות מקומות)היקרות בככמה הקדוש  בזוהר העולם(כמבואר בכל  אחד כל וכן ,

אל פנים  להרשב "י ומתקשרים כולו, העולם בכל  אלו חצות ללומדי להצטרף יוכלו כולו
הקדוש . בציונו הלומדים עם פנים,

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף אותו , להביא יכולים ביחד כולנו באחדותא.יקרים!
בזוה"ק  שאמרו כמו ישראל ל.)ואהבת דף נח חדש  כנישתא(זוהר חדא שבזכות ,

גלותא. כל  תורה.ב.יתכנש שעות מיליוני להרבות יכוליםג.עלינו זה, לכל  ולזכות 
ושכרו ליה , אית חברא וחברך חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש. זוהר בלימוד רק
עושה העני העני עם עושה  הבית שבעל ממה "יותר  חז"ל  שאמרו ממה יותר גדול

הבית". בעל  עם

לשון זוהר
ארמית :

בזוהר כמו ע"א)שכתוב  קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מסéנא àכëה: ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
מאן  אêא  להאי. האי àין מה בח çיבçא. âזéי כמאן äאיה ולאו עêאין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָגניזין 
,ãגיניà וזכי לאתקçימא , ãלי וגרים  ,ãיŁ לנפ חçין  א Łלים  ä איה מסéנא, àתר  âְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָאâôŁל 

עלמא. לההäא טבאן ְְְַַָָָָָלכ ëה

תצוהטו. בפרשת  חיי  מי הבאר  דברי את  וראה (כתבבא

כ "ד) ד במאותיד זכותו מוכפל הרבי את  המזכה  שכל  ,
.ואלפי

ר מאמר  על יאמר  ג "וזל"ק: ואחדז"ל  אחד כל  בתו"
ז "ל אמרו ועני כי בו, תלוי הרבי זכות  הרבי את  המזכה

בו תלוי הרבי משל,זכות דר על עשרההוא שבאו
ולבר מצוה , בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשי
עושה אחד שכל  מזה  לבד  אז בעשרה , הנאמר  בברכו שמו
ולבד ,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה למקו שבא מצותו 
בו תלוי הרבי זכות  ואז שעמו התשעה  את  מזכה ג זה 

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כ ג
האי הערבות, בעני בסוטה  חז"ל מאמר  לפי והנה 
חברו ובעד  בעדו ערב נעשה מישראל ואחד אחד שכל

שעליו, רבוא ששי של הערבות  כל כלובעד  כ  א
זוכה עשרה אלו בזכות זוכה  כשאד טובה  במדה שכ
כל זכות עולה ואז לחברו, אשר זכותי עשרה  ככל

מאה לזכות ואחד  אלקי אחד  ה' "מה  רז"ל רמזו וזה  ,
ה ' כי מאה , אלא מה  תקרי אל שדרשו " מעמ שואל
עול עליה  מקבלי שישראל השעה על  נאמר אלקי
אומרי ואי , בעול שמו  ומברכי  ומקדשי מלכותו ,

מעשרה , בפחות  שבקדושה שלדבר החשבו יעשה אז 
מאה לחשבו אחד  הקראכל ואמר יש , זכותי מאה 

אל שה' בשעה  ל, לאישקי  תשל אתה כי רמז וזה
לפכמעשהו, הרביפרוש זכה  א שפעל  הפעולה י 

זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות  אז הפעולה, בזה
.ולאלפי למאות 

לשון זוהר
הקודש :

אתהעני ëŁזéה éמי  ולא עליõנים , גנזים àכëה טõבõת , àכ ëה האדם àני את מזéה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
õŁ לנפ חçים מŁלים הäא העני, אחר âôŁëŁל מי אêא לזה? זה àין מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהרŁעים.

העõלם. õתõלא טõבõת  לכëה õ גללà וזõכה  להתקçם, õל ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָוגõרם

לשון זוהר
ארמית :

אחריםäמאן âאלהים אחרא לסטרא עביד יôיר . אŁלים äאיה ח çיבçא, àתר âא âôŁל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הäא üברי קדŁא  âאסêôק עביד .ãתיä לטנמ ãלי ואעàר  Łלטא, ולא  âְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻאתéפיא,

.ãלקיäח זéאה אחרא . נפŁא  ח çיבא , לההäא  עביד .ãיקרי éרסי ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻעל

לשון זוהר
הקודש :

אחריםäמי אלהים Łל האחר  ל ðד עłõה  יõתר. מŁלים הäא  הרŁע, אחר  âôŁëŁל  ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הäא üäרà Łõדñה ëŁתעêה עłõה  .õ נõלטמ õ תõא äמעביר י Łלט, ולא çŁְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹתõéפף

.õחלק א Łרי אחרת . Łנפ הרŁע  õ תõלא ע łõה .õדõכב íéא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל

י łראל õôרת  ע ñר והäא  א õפן  äŁàם  ה àñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין 

ìáים äבספר  יłfiכר":ל àעל (פ"א)מעין  האמיôית"àני החכמה àעסק  האדם התנהג äת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לא זה éל עם ,ü לëה àהיכל לעמõד ראäי çŁהיה למדרגה  עדין  הáיע  êŁא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהגם

Łפìה הצלחת היא éי  האמיôית, החכמה  מעסק  õעצמ Łבת[טז]ïטר נעים äמה טõב  מה , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
חכמה הõôרה àסõדõת העäçן ועסק  õïäסקים, Łà"ס העäçן עסק הëה הלא יחד áם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחים
עõלם Łל  אõרõת  התנ õצצäת אחר אêה ä תינõרõדà äבפרט הàñלה... חכמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאמי ôית 
äלבנינä äלנ הìסôרõת האריז"ל מרן הçמים Łבעת אõר ידי  על  üואיל של"ב  מנת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָהäñôן

הìגלõת, õמéרתõô עñר  וה äא אפן, äŁàם ה àñלה חכמת מעסק לה ïטר  לאדם  ואין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ליłראל äמïŁטיו ח ñיו  ליעקב âבריו הáיד  üרàית ה ם אŁר  אני יłראל ואõמר  .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

üרâ מלëדים äהי והלואי הñדŁõה, החכמה àלימäד הõâר áדõלי  מקילין ä הי êŁא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהלואי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם היה לא àו âאי אזי  ,äזêה àחכמה לעסõק ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר; מïני üõהח ìדחה  õמé ïëניה נâחים החכמõת éל äוהי אüהחיצõנ õçת ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ïרחי  àפני החכמה  âלôי את ä סגר ה õâר מצâיקי וכëה ëéה  áŁם äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
äארנŁנ זה  עבäר  הìה  הקודש, ור äח  מדרגה àעלי  äהיçŁ עד ä ילמד êŁא  äואמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹה éה äנה ,
החיצ õנõçת החכמõת  ח Łכäת  הרàים äתינõנõ עוà ונתàáר  הñד Łõה  החכמה  מן ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָערëäים 

,üלõה üŁ חà יתקיים:הéסיל àמהרה ä בימינä.äלנ ו çאר אõר יהי  אלהים אéי"ר .וçאמר  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יłfiכרוכתב  י"ח)Łàער אõת  עיני גל  סõדý,(מאמר על  העõמדים ואŁרי ýמדõל העם  אŁרי : ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
קרא ü אי ,'äוכ Łõ דñה ז õהר לõמדי ý" מדיõל Łהëה  âכיון  ק Łה  àלõŁןלכאõרה äם  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łהäא ק Łâ'עם' êŁא äŁïט Ł אי áŁם נראה הäא מåה üא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
àסõף  àפרט  ההיא החכמה אל  יקרב מקõם מéל ללמõד, הראäיים àמעלõת üé éל  õְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻעצמ

הáאäלה התקרבäת ôליא àŁזה א êין אמן.י õמçא  äימינà àמהרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

àדברי äלגדל נíים ãתיäים"ה"חביבçהח ע"ה)éף ס"ק  כ"ה  הרב(סימן  Łàם éתב  אŁר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
àנימין" א')זצ"ל"מłאת  עäëד ז"ן âף ס "ב  לõŁנ õ:(סימן וזה אחר, üליל ה ני ü רâ ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

äמנין, àנין חתימתר õב Łאחר הëחàרים  מéל יõתר Łקäל Łהäא הזõהר ספר  ýלפני הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
Łנ çה, éàף יעלה õâלב הזõהר וספר אחד מאזנים  éàף הëחàרים éל ä יהי ואם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהôלמäד,

מר טז. בכתבי הזהר ספר  ל י  הראלי אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָח ת
אחד ל ואהבה ביראה   עבנ במחה  קד ה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָללמד

יקד יראל  וכל ת קד  גת ה איזיק (ר 'לפי  יצחק  ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חסד נצר קמרנה, ספרי כ')יחיאל מ נה  ד' רק ,אינ . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

.ניוה ההר  לד  ה גלה לד  וענ ג  חת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַֹמה
ד ה הרב  עצמ על  קריואמר נחס  אי,רי הא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ניו ההר  מ מ המרא ל ד   אפיל וענג  חת  ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֹ
ג ') את ע"ב, נחס, מדר). ְְִִָָ



ט ָמה� "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

מובא ובכתבי השירים)האר"י שיר ספר  הפסוקים  ìáàים (שער  "הŁõçבת  מקŁיבים: חברים ְֲִִִִֵֶֶַַַַ
ה Łמיעיני " üלõתבות:לק הוה 'קולך ל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי אשמיעני, ְְִִִֵַ

עליו"חמלה , ותחמול  בוכה נער  "והנה פסוק על שמות, בפרשת בזוהר שדרשו כמו
זה. והבן  וגו ',

אבינומורי  על נחוס לא היאך  בגלותא? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 השםשבשמים ? לבוא, רוצה  הוא אלינו , ומתחנן  ביסורים  מתגולל המשיח מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך

קלהומה  טובה עצה לנו נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו רבינו משה העצה?
ומיד. תיכף שיבוא נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה

אםהעצה מאוד, קל  וזה ויום , יום בכל הזוהר ספר  כל  סיום שנעשה היא : הפשוטה
שתי  ילמוד אברך שכל  ידי על  שבוע בכל לסיים יכולים אברכים 26 לנו יש
יסיימו ובכך  ימים] בחמשה שעות 3 האברכים כל שילמדו [או ימים שבעה ביום שעות 
במאות זכויותיהם  את מכפילים ובכך הקדושה, בחבורה הקדוש הזוהר כל  את שבוע כל

הכי [טו]ואלפים השעות שהן 122 בשעות הלילה  בחצות  ילמדו  אלו שעות והשתי ,
בשמים והחשובות מקומות)היקרות בככמה הקדוש  בזוהר העולם(כמבואר בכל  אחד כל וכן ,

אל פנים  להרשב "י ומתקשרים כולו, העולם בכל  אלו חצות ללומדי להצטרף יוכלו כולו
הקדוש . בציונו הלומדים עם פנים,

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף אותו , להביא יכולים ביחד כולנו באחדותא.יקרים!
בזוה"ק  שאמרו כמו ישראל ל.)ואהבת דף נח חדש  כנישתא(זוהר חדא שבזכות ,

גלותא. כל  תורה.ב.יתכנש שעות מיליוני להרבות יכוליםג.עלינו זה, לכל  ולזכות 
ושכרו ליה , אית חברא וחברך חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש. זוהר בלימוד רק
עושה העני העני עם עושה  הבית שבעל ממה "יותר  חז"ל  שאמרו ממה יותר גדול

הבית". בעל  עם

לשון זוהר
ארמית :

בזוהר כמו ע"א)שכתוב  קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מסéנא àכëה: ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ
מאן  אêא  להאי. האי àין מה בח çיבçא. âזéי כמאן äאיה ולאו עêאין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָגניזין 
,ãגיניà וזכי לאתקçימא , ãלי וגרים  ,ãיŁ לנפ חçין  א Łלים  ä איה מסéנא, àתר  âְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָאâôŁל 

עלמא. לההäא טבאן ְְְַַָָָָָלכ ëה

תצוהטו. בפרשת  חיי  מי הבאר  דברי את  וראה (כתבבא

כ "ד) ד במאותיד זכותו מוכפל הרבי את  המזכה  שכל  ,
.ואלפי

ר מאמר  על יאמר  ג "וזל"ק: ואחדז"ל  אחד כל  בתו"
ז "ל אמרו ועני כי בו, תלוי הרבי זכות  הרבי את  המזכה

בו תלוי הרבי משל,זכות דר על עשרההוא שבאו
ולבר מצוה , בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשי
עושה אחד שכל  מזה  לבד  אז בעשרה , הנאמר  בברכו שמו
ולבד ,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה למקו שבא מצותו 
בו תלוי הרבי זכות  ואז שעמו התשעה  את  מזכה ג זה 

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כ ג
האי הערבות, בעני בסוטה  חז"ל מאמר  לפי והנה 
חברו ובעד  בעדו ערב נעשה מישראל ואחד אחד שכל

שעליו, רבוא ששי של הערבות  כל כלובעד  כ  א
זוכה עשרה אלו בזכות זוכה  כשאד טובה  במדה שכ
כל זכות עולה ואז לחברו, אשר זכותי עשרה  ככל

מאה לזכות ואחד  אלקי אחד  ה' "מה  רז"ל רמזו וזה  ,
ה ' כי מאה , אלא מה  תקרי אל שדרשו " מעמ שואל
עול עליה  מקבלי שישראל השעה על  נאמר אלקי
אומרי ואי , בעול שמו  ומברכי  ומקדשי מלכותו ,

מעשרה , בפחות  שבקדושה שלדבר החשבו יעשה אז 
מאה לחשבו אחד  הקראכל ואמר יש , זכותי מאה 

אל שה' בשעה  ל, לאישקי  תשל אתה כי רמז וזה
לפכמעשהו, הרביפרוש זכה  א שפעל  הפעולה י 

זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות  אז הפעולה, בזה
.ולאלפי למאות 

לשון זוהר
הקודש :

אתהעני ëŁזéה éמי  ולא עליõנים , גנזים àכëה טõבõת , àכ ëה האדם àני את מזéה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
õŁ לנפ חçים מŁלים הäא העני, אחר âôŁëŁל מי אêא לזה? זה àין מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהרŁעים.

העõלם. õתõלא טõבõת  לכëה õ גללà וזõכה  להתקçם, õל ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָוגõרם

לשון זוהר
ארמית :

אחריםäמאן âאלהים אחרא לסטרא עביד יôיר . אŁלים äאיה ח çיבçא, àתר âא âôŁל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הäא üברי קדŁא  âאסêôק עביד .ãתיä לטנמ ãלי ואעàר  Łלטא, ולא  âְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻאתéפיא,

.ãלקיäח זéאה אחרא . נפŁא  ח çיבא , לההäא  עביד .ãיקרי éרסי ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻעל

לשון זוהר
הקודש :

אחריםäמי אלהים Łל האחר  ל ðד עłõה  יõתר. מŁלים הäא  הרŁע, אחר  âôŁëŁל  ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הäא üäרà Łõדñה ëŁתעêה עłõה  .õ נõלטמ õ תõא äמעביר י Łלט, ולא çŁְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹתõéפף

.õחלק א Łרי אחרת . Łנפ הרŁע  õ תõלא ע łõה .õדõכב íéא  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל

י łראל õôרת  ע ñר והäא  א õפן  äŁàם  ה àñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין 

ìáים äבספר  יłfiכר":ל àעל (פ"א)מעין  האמיôית"àני החכמה àעסק  האדם התנהג äת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לא זה éל עם ,ü לëה àהיכל לעמõד ראäי çŁהיה למדרגה  עדין  הáיע  êŁא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהגם

Łפìה הצלחת היא éי  האמיôית, החכמה  מעסק  õעצמ Łבת[טז]ïטר נעים äמה טõב  מה , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
חכמה הõôרה àסõדõת העäçן ועסק  õïäסקים, Łà"ס העäçן עסק הëה הלא יחד áם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחים
עõלם Łל  אõרõת  התנ õצצäת אחר אêה ä תינõרõדà äבפרט הàñלה... חכמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאמי ôית 
äלבנינä äלנ הìסôרõת האריז"ל מרן הçמים Łבעת אõר ידי  על  üואיל של"ב  מנת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָהäñôן

הìגלõת, õמéרתõô עñר  וה äא אפן, äŁàם ה àñלה חכמת מעסק לה ïטר  לאדם  ואין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ליłראל äמïŁטיו ח ñיו  ליעקב âבריו הáיד  üרàית ה ם אŁר  אני יłראל ואõמר  .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

üרâ מלëדים äהי והלואי הñדŁõה, החכמה àלימäד הõâר áדõלי  מקילין ä הי êŁא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהלואי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם היה לא àו âאי אזי  ,äזêה àחכמה לעסõק ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר; מïני üõהח ìדחה  õמé ïëניה נâחים החכמõת éל äוהי אüהחיצõנ õçת ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ïרחי  àפני החכמה  âלôי את ä סגר ה õâר מצâיקי וכëה ëéה  áŁם äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
äארנŁנ זה  עבäר  הìה  הקודש, ור äח  מדרגה àעלי  äהיçŁ עד ä ילמד êŁא  äואמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹה éה äנה ,
החיצ õנõçת החכמõת  ח Łכäת  הרàים äתינõנõ עוà ונתàáר  הñד Łõה  החכמה  מן ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָערëäים 

,üלõה üŁ חà יתקיים:הéסיל àמהרה ä בימינä.äלנ ו çאר אõר יהי  אלהים אéי"ר .וçאמר  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יłfiכרוכתב  י"ח)Łàער אõת  עיני גל  סõדý,(מאמר על  העõמדים ואŁרי ýמדõל העם  אŁרי : ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
קרא ü אי ,'äוכ Łõ דñה ז õהר לõמדי ý" מדיõל Łהëה  âכיון  ק Łה  àלõŁןלכאõרה äם  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łהäא ק Łâ'עם' êŁא äŁïט Ł אי áŁם נראה הäא מåה üא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
àסõף  àפרט  ההיא החכמה אל  יקרב מקõם מéל ללמõד, הראäיים àמעלõת üé éל  õְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻעצמ

הáאäלה התקרבäת ôליא àŁזה א êין אמן.י õמçא  äימינà àמהרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

àדברי äלגדל נíים ãתיäים"ה"חביבçהח ע"ה)éף ס"ק  כ"ה  הרב(סימן  Łàם éתב  אŁר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
àנימין" א')זצ"ל"מłאת  עäëד ז"ן âף ס "ב  לõŁנ õ:(סימן וזה אחר, üליל ה ני ü רâ ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

äמנין, àנין חתימתר õב Łאחר הëחàרים  מéל יõתר Łקäל Łהäא הזõהר ספר  ýלפני הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
Łנ çה, éàף יעלה õâלב הזõהר וספר אחד מאזנים  éàף הëחàרים éל ä יהי ואם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהôלמäד,

מר טז. בכתבי הזהר ספר  ל י  הראלי אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָח ת
אחד ל ואהבה ביראה   עבנ במחה  קד ה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָללמד

יקד יראל  וכל ת קד  גת ה איזיק (ר 'לפי  יצחק  ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חסד נצר קמרנה, ספרי כ')יחיאל מ נה  ד' רק ,אינ . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

.ניוה ההר  לד  ה גלה לד  וענ ג  חת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַֹמה
ד ה הרב  עצמ על  קריואמר נחס  אי,רי הא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ניו ההר  מ מ המרא ל ד   אפיל וענג  חת  ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָֹ
ג ') את ע"ב, נחס, מדר). ְְִִָָ



ָמה "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ י�

õכמä àנין, מרב עדיף והרי äéלם, את הäא  àתרמכריע âאזלינן  זי"ע יõסף ה àית éתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה ëחàרים Łאר  נגד  ע é"ל.הזõהר  ְְְִֶֶַַַַַַַ

Łמע õן"רàי 915 = יõחאי" הם"áàימטרçא:àר ý מרŁ א "יç ימטרáà וכן "מלחמת, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
äפרס" ממלחמתאד õם äבפרט ôמיד הם äìמרŁי Łõדñה הזõהר êיäëד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

äפרס ]. אדõם  äמגõג õáֱָָָג

העם !" àגאêת  חלק  Ł י ý ל הáע ôי ! ý תä זכà"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :הת æàא צâיק  לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם  הŁëיח, üמל העםàבõא  äפליטת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
łäמחים, אחדłłים  éל יבחן ה æהõר õת àעיניו  ה Łëיח  üמל יתõàנן ה åאת àעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

,õ עàאצà ויראה  õיד ירים  לפתע  מע łיו , לפי וי àיט äואחד  àפליאה עיניהם äירימ äéלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויאמר ,ëàחזה, õלõק את הŁëיח üמל יŁמיע  מסäיים:אז יה äדי על אצàע õ תõהפנà ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

העם!". àגאêת חלק Łי ýל ה áע ôי! ýתäזכà" למען ïŁעל  ויהäדי יה äדי  éל על יראה üé ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëארים, הõåכים מן להיõת ìŁזéה הלואי  .õ יאתàְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
äהקריב Łמים , לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éן , על הáעôי". ýתäזכà" – ä ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָעלינ

,ä נŁנפ לפäâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח  נחת לעõłת הñדŁõה, הכינה למען  ונלëüדקõתיכם  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹ
אמן. äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר  את לקàל יחד  éאחד  äלנäéהéנז כאחד äנê וכ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

âרõר" "äקראתם õ לתäבסגä ãיà אתגליא âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נב äאת ä נà Łְְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָיקäיים
łàäכר  ,ä אלקינ והדר à"עז" ,äויגאלנ יבõא õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן  ,ä עינינ ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹותחזנה
ואז  ,ä עלינ ýתäמלכ éבõד יáלה ,äמגינינ ä רנäצ ה' ר äח עליו ונחה ,ä חלקינ חי  אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזאת 

רצõן . יהיה éן אמן ,äינéמל àי äŁעת ,äנŁנפ ותגל ,äנàל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיłמח
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יא ֶכן�ָהִעְנָיִנים� "י�-�ּתֹ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

õכמä àנין, מרב עדיף והרי äéלם, את הäא  àתרמכריע âאזלינן  זי"ע יõסף ה àית éתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה ëחàרים Łאר  נגד  ע é"ל.הזõהר  ְְְִֶֶַַַַַַַ

Łמע õן"רàי 915 = יõחאי" הם"áàימטרçא:àר ý מרŁ א "יç ימטרáà וכן "מלחמת, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
äפרס" ממלחמתאד õם äבפרט ôמיד הם äìמרŁי Łõדñה הזõהר êיäëד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
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ואמר :הת æàא צâיק  לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם  הŁëיח, üמל העםàבõא  äפליטת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
łäמחים, אחדłłים  éל יבחן ה æהõר õת àעיניו  ה Łëיח  üמל יתõàנן ה åאת àעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

,õ עàאצà ויראה  õיד ירים  לפתע  מע łיו , לפי וי àיט äואחד  àפליאה עיניהם äירימ äéלם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויאמר ,ëàחזה, õלõק את הŁëיח üמל יŁמיע  מסäיים:אז יה äדי על אצàע õ תõהפנà ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

העם!". àגאêת חלק Łי ýל ה áע ôי! ýתäזכà" למען ïŁעל  ויהäדי יה äדי  éל על יראה üé ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëארים, הõåכים מן להיõת ìŁזéה הלואי  .õ יאתàְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
äהקריב Łמים , לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éן , על הáעôי". ýתäזכà" – ä ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָעלינ

,ä נŁנפ לפäâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח  נחת לעõłת הñדŁõה, הכינה למען  ונלëüדקõתיכם  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹ
אמן. äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר  את לקàל יחד  éאחד  äלנäéהéנז כאחד äנê וכ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

âרõר" "äקראתם õ לתäבסגä ãיà אתגליא âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נב äאת ä נà Łְְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָיקäיים
łàäכר  ,ä אלקינ והדר à"עז" ,äויגאלנ יבõא õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן  ,ä עינינ ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹותחזנה
ואז  ,ä עלינ ýתäמלכ éבõד יáלה ,äמגינינ ä רנäצ ה' ר äח עליו ונחה ,ä חלקינ חי  אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזאת 

רצõן . יהיה éן אמן ,äינéמל àי äŁעת ,äנŁנפ ותגל ,äנàל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיłמח



א................................................�יז הּוא�עֹוָלם�ַהּבָ ים�ׁשֶ ת,�הּוא�ֻדְגַמת�ֶאֶרץ�ַהַחּיִ ּבָ ַ יֹום�ַהּשׁ
א......................................................�יז ָבה�ִנְכְנסּו�ְוִנְגְנזּו�ָלעֹוָלם�ַהּבָ ֲחׁשָ ּמַ ְכְנסּו�ּבַ ָהָאבֹות�ּנִ
ל.........................................................�יח ּתֹוָרה�ָהעֹוָלם�ִנּצָ עֹוְסִקים�ּבַ ינֹוקֹות�ׁשֶ ִבְגַלל�ַהּתִ
ה.........................................................................�יח אּו�ָמרֹום�ֵעיֵניֶכם�ּוְראּו�ִמי�ָבָרא�ֵאּלֶ ׂשְ
?............................................................................................�יט ְלּתָ ּכַ ?�ַמה�ִהְסּתַ ַדְעּתָ ַמה�ּיָ
............................................................................�יט ּה ָרה�ּלָ ֻחּבְ ִעיר�ׁשֶ נּוָיה�ּכְ ַלִים�ַהּבְ ְירּוׁשָ
.......................�כ א�ְלָך�ְוָתִקים�אֹוְתָך ְרּפָ ּה,�ּתִ ַהּכֹל�עֹוֵמד�ּבָ ֶרת�ָהֶעְליֹוָנה�ׁשֶ ְסּתֶ ה�ַהּנִ ְרּגָ ַהּדַ
.............................�כ רּוְך�הּוא דֹוׁש�ּבָ ַמִים�ּוְבִצְבאֹוָתם�ּוְלָבֵרְך�ַלּקָ ָ ּשׁ ל�ּבַ ּכֵ ׁש�ָלָאָדם�ְלִהְסּתַ ּיֵ
ִאיר...................�כא ּמֵ ְלבּוׁש�ְיָקר�ׁשֶ ׁש�ּבִ ם,�ְוִהְתַלּבֵ ֵ ּשׁ ֵרא�ּבַ ּלֹות�ּוְלִהּקָ ָרָצה�הקב"ה�ְלִהְתּגַ
י........................................................�כב ֹמַע�ֶאת�ֶזה�ּדַ א�ִלׁשְ ִאְלָמֵלא�לֹא�ָבאנּו�ָלעֹוָלם�ֶאּלָ
..........................................�כב ָמִים ָ ָנה�הֹוְדָך�ַעל�ַהּשׁ ר�ּתְ ָכל�ָהָאֶרץ�ֲאׁשֶ ְמָך�ּבְ יר�ׁשִ ָמה�ַאּדִ
ִים......................................................................................�כג ּתַ ׁשְ ִתיָקה�ּבִ ֶסַלע�ּוׁשְ ּבּור�ּבְ ּדִ
ּבֹון............�כד ֵאין�ָלֶהם��ֶחׁשְ עֹוְמִדים�ַיַחד,�ְוהֹוִציאּו�ְצָבאֹות�ְלִמיֵניֶהם�ׁשֶ ס'�ִרּבֹוא�ֵהם�ׁשֶ
......................................................................�כד ֵלמּות ׁשְ ה�הֹוִציא�אֹוָתם�ּבִ ם�ַהּזֶ ֵ ֹכַח�ַהּשׁ ּבְ
...........................................�כה ה ר�ְלַמּטָ ְך�לֹא�ֶנְעּדַ ר�ְלַמְעָלה,�ַאף�ּכָ ִאיׁש�לֹא�ֶנְעּדַ מֹו�ׁשֶ ּכְ
ְמעֹון�לֹא�ֵיָרֵקב� י�ׁשִ ֲהֵרי�ַרּבִ ְסרּו�ְבָך�ַעּמּוֵדי�ָהעֹוָלם,�ׁשֶ ּלֹא�ִיּמָ ֶאה,�ׁשֶ ְתּגָ ָעָפר,�ָעָפר,�ַאל�ּתִ
ָך.................................................................................................................................�כה ּבְ
נֹו,�ְועֹוִלים� י�ֶאְלָעָזר�ּבְ ְמעֹון�ְוֶאת�ַרּבִ י�ׁשִ דֹולֹות�ֶעְליֹונֹות,�ּוַמֲעִלים�ֲעֵליֶהם�ֶאת�ַרּבִ ְכָנַפִים�ּגְ
............................................................................................................�כו יַבת�ָהָרִקיַע ִליׁשִ
ַעּמּוד�ָחָזק� אֹותֹו�ָהעֹוָלם�ּכְ עֹוֵמד�ּבְ ֵרי�ִמי�ׁשֶ ה,�ְוַאׁשְ ִלי�בּוׁשָ ְכָנס�ְלָכאן�ּבְ ּנִ ֵרי�הּוא�ִמי�ׁשֶ ַאׁשְ
................................................................................................................................�כו ּכֹל ּבַ
..................................�כז אן�ֵחֶלק! אֹותֹו�ָהעֹוָלם�ֵאין�לֹו�ּכָ ָכל�יֹום�ּבְ ה�ָלֶזה�ּבְ ּלֹא�ְמַצּפֶ ִמי�ׁשֶ
ֶלְך� ל�ַהּמֶ מֹו�ׁשֶ ׁש�ֶאת�ׁשְ ם�ּוְמַקּדֵ ם,�ּוִמְתַקּיֵ ל�ַהּיָ ה�ׁשֶ ָמעֹות�עֹוֵמד�אֹותֹו�ַהְמֻמּנֶ ֵמאֹוָתן�ַהּדְ
דֹוׁש...........................................................................................................................�כז ַהּקָ
ְמעֹון......................................�כח י�ׁשִ יַבת�ַרּבִ א�ִליׁשִ יַח�ּבָ ׁשִ ֶלְך�ַהּמָ ה�ַהּמֶ ִהּנֵ ּנּו�ָמקֹום,�ׁשֶ ּפַ
הּו�ֶמֶלְך�ְיהּוָדה,�ּוִמּתֹוְך� ל�ִחְזִקּיָ יָבתֹו�ׁשֶ יָבְתָך,�ּוִמיׁשִ ר�ּתֹוָרה�ִמיׁשִ ֵ רּוְך�הּוא�ְמַאּשׁ דֹוׁש�ּבָ ַהּקָ
ילִֹני.........................................................................................�כט ִ ה�ַהּשׁ ל�ֲאִחּיָ יָבתֹו�ׁשֶ ְיׁשִ
ֲעַזע� דֹול,�ְוִהְזּדַ ם�ַהּגָ ֲעַזע�ַהּיָ ְעְזעּו�ָהְרִקיִעים,�ְוִהְזּדַ יַח�ְוֵהִרים�קֹולֹו,�ְוִהְזּדַ ׁשִ ֲעַזע�ַהּמָ ִהְזּדַ
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...............................................................................�כט ְך ב�ָהעֹוָלם�ְלִהְתַהּפֵ ְוָיָתן,�ְוָחׁשַ ַהּלִ
ה�ָרִקיַע�ֶאָחד............�ל ּתֹוָרה�עֹוׂשֶ ל�ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ּתֹוָרה�ע"י�אֹותֹו�ׁשֶ ׁש�ּבַ ְתַחּדֵ ּמִ ָבר�ׁשֶ ְבָכל�ּדָ
ם� ָ ִמּשׁ ְוָטס� ָהעֹוָלִמים,� ַחי� יק� ּדִ ַהּצַ ֹראׁש� ַעל� ב� ְויֹוׁשֵ עֹוֶלה� ׁש,� ִהְתַחּדֵ ׁשֶ ָחְכָמה� ְדַבר�
ִמים..........................................�ל יק�ַהּיָ ְבִעים�ֶאֶלף�עֹוָלמֹות�ְועֹוֶלה�ֶאל�ַעּתִ ׁשִ ּוְמׁשֹוֵטט�ּבְ
ֱאלִֹהים� ָרָאָתה� לֹא� ַעִין� ׁשֶ נּוִזים� ּגְ עֹוָלמֹות� ר� ָעׂשָ מֹוָנה� ׁשְ ּבִ ְוִנְכָנס� ֶהם� ִעּמָ ְויֹוֵרד� עֹוֶלה�
זּוָלְתָך............................................................................................................................�לא
ּתֹוָרה.......................�לא ׁש�ּבַ ִהְתַחּדֵ ָבר�ׁשֶ ה�ֵמאֹותֹו�ַהּדָ ה�ַהּכֹל�ֶאֶרץ�ֲחָדׁשָ ׁש�ְוַנֲעׂשֶ ִמְתַחּדֵ
ֹרף� ִלׂשְ ֶעְליֹוִנים� ַמְלָאִכים� ל� ׁשֶ ִרּבֹואֹות� ה� ּמָ ּכַ אּו� ּבָ ה,� ְלֹמשֶׁ ַהּתֹוָרה� ְמְסָרה� ּנִ ׁשֶ ָעה� ׁשָ ּבְ
רּוְך�הּוא� דֹוׁש�ּבָ רּוְך�הּוא.�ְוָכֵעת�ַהּקָ דֹוׁש�ּבָ ה�ָעָליו�ַהּקָ ּסָ ּכִ יֶהם,�ַעד�ׁשֶ ְלֶהֶבת�ּפִ ׁשַ אֹותֹו�ּבְ
א�הקב"ה,�ְולֹא� ר�ֲאֵליֶהם�ֶאּלָ ּלֹא�ֻיּכַ ה�ַעל�אֹותֹו�ָהָאָדם�ׁשֶ ָבר,�ּוְמַכּסֶ ה�ַעל�אֹותֹו�ַהּדָ ְמַכּסֶ
אּו�לֹו........................................................................................................................�לב ְיַקּנְ
יַע�ְלהֹוָרָאה�ּומֹוֶרה.......................................�לג ּלֹא�ִהּגִ ְלִמיד�ֶהָחָכם�ׁשֶ ִמי�ָגַרם�ֶאת�ֶזה?�ּתַ
ָראּוי......�לד דֹול�ּכָ ם�ֵמֵעץ�ּגָ ַמְעּתֶ ם�ְולֹא�ׁשְ ּלֹא�ְיַדְעּתֶ ַבר�ּתֹוָרה�ׁשֶ יֶכם�ּדְ ּלֹא�תֹוִציאּו�ִמּפִ ׁשֶ
..............................�לה הּו ּתֹוָרה�ֶטֶרם�יֹוִציא�ֶאת�ַמֲעׂשֵ ל�הקב"ה�ּבַ ּכֵ ָעִמים�ִהְסּתַ ע�ּפְ ַאְרּבַ
ֵרי�ֶחְלֵקנּו.......�לה ה,�ַאׁשְ ּלָ ּגִ ל�ַהָחְכָמה�ׁשֶ ַלח�אֹותֹו�ֵאֵלינּו�ְלהֹוִדיֵענּו�סֹודֹות�ׁשֶ הקב"ה�ׁשָ
.....................................................................�לז ם ים�ְואֹותֹות�ֶעְליֹוִנים�ֲעַבְרּתֶ ל�ִנּסִ ֶרְך�ׁשֶ ּדֶ
................................�לז ִרים�ּבֹו ים�ִנְקׁשָ ְדמֹוִנּיֹות,�ַהַחּיִ ִנים�ַהּקַ ָ אֹוָתן�ַהּשׁ ר�ּבְ ְקׁשָ ּנִ ל�ִמי�ׁשֶ ּכָ
..........................................�לח יַח ׁשִ ֵהיַכל�ֶמֶלְך�ַהּמָ ָרָאה�אֹותֹו�עֹוֵקר�ָהִרים�ֵמִאיר�ֵנרֹות�ּבְ
ּה..............................�לט עֹוְסִקים�ּבָ עֹוד�ׁשֶ ה�ּבְ ּיָ ֶהם�ֲעׂשִ ּתֹוָרה�ֵאין�ּבָ עֹוְסִקים�ּבַ ל�ֵאּלּו�ׁשֶ ּכָ
ֲעֶטֶרת� ּבַ אֹוָתם� ר� ּוְמַעּטֵ אֹוָתם,� ּוְמָבֵרְך� ֲעֵליֶהם� ׁשֹוֵאל� הקב"ה� ה,� ַלֻחּפָ ְכֶנֶסת� ּנִ ׁשֶ ֵכיָון�
ֵרי�ֶחְלָקם.......................................................................................................�מ ה.�ַאׁשְ ּלָ ַהּכַ
ֵרי�ֶחְלְקֶכם..................................................................�מ ַני,�ַאׁשְ ְמעֹון,�ּבָ י�ׁשִ ָאַמר�ָלֶהם�ַרּבִ
ִאיר�ְוזֹוֵהר�ִמּסֹוף�ָהעֹוָלם�ְוַעד�סֹוף�ָהעֹוָלם.....................�מא ּמֵ יר�ׁשֶ ּפִ ֹזַהר�ַהּסַ ְמִאיִרים�ּכְ
ה.............................................................................�מא ּלָ ִרית�ַיַחד�ִעם�ַהּכַ ֲעֵלי�ִקּיּום�ַהּבְ ּבַ
..............�מב ה�ֵאין�לֹו�ְרׁשּות�ִלְקַרב�ֲאֵליֶהם עֹוָלם�ַהּזֶ ִרית�ַהּקֶֹדׁש�ּבָ ְמרּו�ּבְ ָ ּשׁ ָכל�אֹוָתם�ׁשֶ
ּקּונֹו�עֹוֵמד.........................................................�מב יק�הּוא,�ּוְבִרית�ַהּקֶֹדׁש�ַעל�ּתִ ִוד�ַצּדִ ּדָ
....................................�מג אְתָך�לֹא�ָתמּות" ם�ה'�ֶהֱעִביר�ַחּטָ ר�"ּגַ ּשֵׂ ּפּוִרים�ִהְתּבַ ְביֹום�ַהּכִ
י..............................................................�מד ּלִ ָהָיה�ֶאּפֹוְטרֹוּפֹוס�ׁשֶ י�ׁשֶ לּוֵלי�ה'�ֶעְזָרָתה�ּלִ
ֲחֵבִרים� ָלֶהם� ים� ַנֲעׂשִ ה� ַרּבָ ּוְבַאֲהָבה� ֶלְך,� ַהּמֶ ל� ׁשֶ ֶעְליֹוִנים� ָיִמים� ֵמאֹוָתם� ָקדֹוׁש� יֹום�
ְואֹוֲהִבים.......................................................................................................................�מה
....................................................�מו ְגַלל�ַהּתֹוָרה�הּוא ה�ּבִ ה�ְוָכל�ָהִעּלּוי�ַהּזֶ ַבח�ַהּזֶ ֶ ל�ַהּשׁ ּכָ
..................................................................................................�מז אּו ִכיָנה�ּבָ ְ ֵני�ַהּשׁ אי�ּפְ ַוּדַ
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ָנה� ָ ַהּשׁ ל� ּכָ ה� ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה� מּור� ׁשָ ִיְהֶיה� ה,� ַהּזֶ ְיָלה� ּלַ ּבַ ּה� ִאּתָ ַיַחד� ף� ּתֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי� ל� ּכָ ׁשֶ
........................................................................................�מח לֹום ָנתֹו�ְבׁשָ ַהִהיא�ְויֹוִציא�ׁשְ
.....................................................�מט ְלַבּדֹו רּוְך�הּוא�ּבִ דֹוׁש�ּבָ �ַאֵחר�חּוץ�ִמן�ַהּקָ ֵאין�ֱאלֹוּהַ
ָאָדם� ֶבן� ּבְ אּו� ְיַקּנְ ְולֹא� ים� דֹוׁשִ ַהּקְ ְלָאִכים� ַהּמַ ִנְזָקִקים�לֹו� ּלֹא� ׁשֶ ְרּגּום,� ּתַ תּוב� ּכָ ְך� ּכָ ּום� ִמּשׁ
יק�לֹו......................................................................................................................�מט ְלַהּזִ
דֹוׁש� ַהּקָ ם.�ְועֹוד,�ׁשֶ ין�ְוִהְתַקּיֵ ַזר�ּדִ ּגְ ַזר� ּגָ ה� ְך�ֹמשֶׁ ם�ּכָ ין�-�ּגַ ַזר�ּדִ ּגְ רּוְך�הּוא�ּגֹוֵזר� דֹוׁש�ּבָ ַהּקָ
.............................................�נב ִלים�אֹוָתם ָרֵאל�ְמַבּטְ יֵקי�ִיׂשְ ֵזרֹות�-�ְוַצּדִ רּוְך�הּוא�ּגֹוֵזר�ּגְ ּבָ
ל�ִיְרַאת�ֱאלִֹהים.............................................................................................�נג יק�מֹוׁשֵ ַצּדִ
..............................................�נג ָרֵאל ִיׂשְ ַח�ּבְ ּבֵ ּתַ רּוְך�הּוא�ָרָצה�ְלִהׁשְ דֹוׁש�ּבָ ָכל�ָמקֹום�ַהּקָ ּבְ
יֹוֶרֶדת� ּבּור� ּדִ ּבַ ְך� ּכָ ְוַאַחר� א,� ָהִאּמָ ְנֵפי� ּכַ ין� ּבֵ ְוִנְכֶנֶסת� עֹוָלה� ִהיא� ה� ַהּפֶ ל� ׁשֶ ָבר� ּדָ אֹותֹו� ּבְ
דֹוׁש...................................................................................�נה י�ָהָעם�ַהּקָ ְוׁשֹוָרה�ַעל�ָראׁשֵ
ַקח�ֵעיָניו.�ֵאיְך�ְמָבֵרְך?...........�נו ּפָ ָעה�ׁשֶ ׁשָ ּבֶֹקר,�ֵיׁש�לֹו�ְלָבֵרְך�ְלִרּבֹונֹו�ּבְ ן�ָאָדם�ָקם�ּבַ ּבֶ ׁשֶ ּכְ
אֹוָתם,� את� ּוְמַטּמֵ ָיָדיו� ַעל� ְוׁשֹוָרה� ֶנת� ְמֻזּמֶ ֻטְמָאה� רּוַח� ּנּו,� ִמּמֶ ּפֹוַרַחת� רּוחֹו� ׁשֶ ָעה� ְבׁשָ
......................................................................................�נז ֶהם�ְללֹא�ְנִטיָלה ְוָאסּור�ְלָבֵרְך�ּבָ
..................................�נז כֹול�ַלֲעׂשֹות ּיָ ֶ ִפי�ַמה�ּשׁ ים�ּכְ ַח�ֲעִנּיִ ּמֵ רּוְך�הּוא�ְלׂשַ דֹוׁש�ּבָ ֵחֶלק�ַהּקָ
........�נח דֹוֵלי�ַהּדֹור�ַלְסעּוָדה ה�ְוָקָרא�ְלָכל�ּגְ ּתֶ ה�ַאְבָרָהם�ִמׁשְ ֵמל�ֶאת�ִיְצָחק�ָעׂשָ יֹום�ִהּגָ ּבְ
הֹוִליָדה.......................................�נט ׁשֶ ּלֹא�ָהיּו�ַמֲאִמיִנים�ּכְ ם,�ׁשֶ ָרה�ֵהיִניָקה�ָבִנים�ְלֻכּלָ ׂשָ
...............................................................�נט ים ָבר�ָלֲעִנּיִ ּלֹא�ָנַתן�ּדָ ַרם�ׁשֶ ַער�ּגָ ל�אֹותֹו�ַהּצַ ּכָ
........................................�ס ה�הּוא�ֶעְליֹון�ַעל�ַהּכֹל ל�ַהּתֹוָרה�ְוַכּמָ ה�ָחָזק�הּוא�ַהּכַֹח�ׁשֶ ּמָ ּכַ
ְוָהִגיָת�ּבֹו�יֹוָמם�ָוַלְיָלה.....................................................................................................�ס
ִיְרָאה� ֲחוֹות�ִלְפֵני�ֵהיָכלֹו�ּבְ ּתַ ֵנס�ְלֵביתֹו,�ּוְלִהׁשְ תֹו,�ָצִריְך�ְלָבֵרְך�ְלִרּבֹונֹו,�ּוְלִהּכָ ּטָ ם�ִמּמִ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ה.................................................................................................................................�ס ַרּבָ
ַאְבָרָהם�ִיְצָחק�ְוַיֲעֹקב.....�סא ִראׁשֹוָנה�ּבְ ֵלְך�ּבָ ּמָ ּיִ ֵנס�ָהָאָדם�ְלבהכנ"ס�ָצִריְך�ׁשֶ ּכָ ּיִ קֹוֵדם�ׁשֶ
ִלית�ַהִהיא� ְרּגָ אֹור�ַהּמַ י�ּבְ ְלּתִ ּכַ ִלית�ֶאֶבן�טֹוָבה,�ְוִהְסּתַ יֹוַחאי�ֲחֵבֵרנּו�ֵיׁש�ַמְרּגָ ּלְ י�ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ל�ָהעֹוָלם..........................................�סא יָקּה�ְוֵהִאיָרה�ֶאת�ּכָ ְרּתִ ֶמׁש�ִמּנַ ֶ אֹור�ַהּשׁ ּיֹוֵצא�ּכְ ׁשֶ
...�סב ָכְך ָכְך,�לֹא�ָהִייִתי�ּבְ ִאְלָמֵלא�לֹא�ָרִאיִתי�אֹוִתי�ּבְ ָכְך.�ׁשֶ ָרִאיָת�אֹוִתי�ּבְ ֵרי�ֶחְלִקי�ׁשֶ ַאׁשְ
.....................................................................................................�סג יְך�ִלי�ְלעֹוָלם ּתִ ְוֵאַרׂשְ
חּוד................................................................�סג יק,�ָאז�הּוא�ַהּיִ ַצּדִ ִכיָנה�ּבְ ְ ֶקת�ַהּשׁ ְדּבֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ב........�סד ְרצֹון�ַהּלֵ ֵרי�ָהֱאמּוָנה�ּבִ ר�ִקׁשְ ֵ ִריְך�ָאָדם�ְלַיֵחד�ַלֲאדֹונֹו�ּוְלַקּשׁ ּצָ ל�ק"ש,�ׁשֶ ּסֹוד�ׁשֶ
נֹוָתיו..........................................................�סה ֶאָחד,�ַמֲאִריִכין�לֹו�ָיָמיו�ּוׁשְ ֲאִריְך�ּבְ ל�ַהּמַ ּכָ
.............................................................�סה ל�ַהּכֹל קֹום�ֶעְליֹון�ׁשֶ ָרכֹות�ִמּמָ ָצִריְך�ִלְמׁשְֹך�ּבְ
ע� ה�ּוְלַאְרּבַ ְמִליְך�אֹוָתּה�ְלַמְעָלה�ּוְלַמּטָ ּיַ עּור�ׁשֶ ׁשִ ַמע,�ּכְ ְקִריַאת�ׁשְ ָצִריְך�ָאָדם�ְלַהֲאִריְך�ּבִ



ָמה "י�-�ַהְקּדָ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ יד�

.................................................................................................................�סו ָזִוּיֹות�ָהעֹוָלם
ַעׂש.�ּוָבֶהם�ִנְבָרא�ָהעֹוָלם..............................�סו ָתה�ַוּיָ יֶבּנּו�ְוַנְפׁשֹו�ִאּוְ ֶאָחד�ּוִמי�ְיׁשִ ְוהּוא�ּבְ
...................................................�סז לֹום ִרית�ׁשָ ן�ּפָֹרת�ֲעֵלי�ָעִין,�ְוִנְקָרא�ּבְ ן�ּפָֹרת�יֹוֵסף�ּבֵ ּבֵ
...................................................................�סז ת, ּבָ ַ ֶנֶגד�יֹום�ַהּשׁ ִרי,�הּוא�ּכְ ה�ּפְ ִרי�עֹׂשֶ ֵעץ�ּפְ
ִוד...................................................................................�סח ל�ּדָ ַעּמּוד�ָהְרִביִעי�ַמְלכּות�ׁשֶ
רּוְך�הּוא�ֶאֶלף� דֹוׁש�ּבָ ל�ַהּקָ ּיֹומֹו�ׁשֶ יַח,�ׁשֶ ׁשִ ֹבא�ַהּמָ ּיָ ׁשֶ י,�ּכְ ִ ּשׁ ִ הּוא�ָהֶאֶלף�ַהּשׁ י�ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ּיֹום�ַהּשׁ ּבַ
.............................................................................................................................�סח ָנה ׁשָ
ל�ָהעֹוָלם....�סט ם�ּכָ ְצָוה�ַהּזֹו�ִמְתַקּיֵ ֵנס�ְלתֹוְך�ָהֱאמּוָנה,�ְוַעל�ַהּמִ ַער�ְלִהּכָ ַ ית�ֶזה�ַהּשׁ ֵראׁשִ
ל� ר�ְוׁשֶֹרׁש�ׁשֶ יט,�ִעּקַ ּלִ הּוא�ָגדֹול�ְוׁשַ ּום�ׁשֶ ָאָדם�ִייָרא�ֵמִרּבֹונֹו�ִמּשׁ ר,�ׁשֶ ִהיא�ִעּקָ ְרָא"ה�ׁשֶ ַהּיִ
.....................................................................�ע לֹא�ֲחׁשּוִבים ל�ָהעֹוָלמֹות,�ְוַהּכֹל�ְלָפָניו�ּכְ ּכָ
ֹוֵמר� ּשׁ ְצוֹות�ַהּתֹוָרה.�ִמי�ׁשֶ ָאר�ּמִ ר�ְוַהְיסֹוד�ְלָכל�ׁשְ ַעת,�ְוֶזה�ָהִעּקָ ית�ּדַ ִיְרַאת�ה'�ִנְקָרא�ֵראׁשִ
ְרָאה�ַהּזֹו�-�ׁשֹוֵמר�ַהּכֹל.............................................................................................�עא ַהּיִ
ל�ַהּכֹל.........................................................................�עב ָלל�ׁשֶ ִהיא�ַהּכְ ית,�ׁשֶ ִיְרָאה�ֵראׁשִ
............................................................................................�עב ְך�ְלָפַני�ֶוְהֵיה�ָתִמים ִהְתַהּלֵ
ֵני�ְצָדִדים..........................................�עג ל�ׁשְ ֵלמּות�ׁשֶ ׁשְ ֵלָמה�ּבִ ה�ַהְינּו�ַאֲהָבה�ׁשְ ַאֲהָבה�ַרּבָ
ָך.�זֹו�ִהיא� ָמְתָך�ִמּמְ ּנֹוֵטל�ֶאת�ִנׁשְ ִנינּו,�ֲאִפּלּו�ׁשֶ ָ ּשׁ מֹו�ׁשֶ אֹוֵהב�ֶאת�ִרּבֹונֹו,�ּכְ ְרּכֹו�ׁשֶ ִתּקּון�ּדַ
..........................................................................................�עג ֵני�ְצָדִדים ׁשְ ֵלָמה�ּבִ ַאֲהָבה�ׁשְ
ִמיד..............................................................................................�עד ֵרי�ָאָדם�ְמַפֵחד�ּתָ ַאׁשְ
..............................................................................................................�עד סֹוד�ה'�ִליֵרָאיו
ְעָלּה.....................................................�עה ִלי�ְרׁשּות�ּבַ ָבר�ּבְ ה�ֵאין�ְרׁשּות�ַלֲעׂשֹות�ּדָ ָ ָלִאּשׁ
יִקים................................................�עז ּדִ ַנז�אֹותֹו�ַלּצַ יֹום�ִראׁשֹון�ּגָ ָרא�הקב"ה�ּבְ ּבָ ָהאֹור�ׁשֶ
ֶוה�ֹיאַמר�ָקדֹוׁש...........................................................................�עז יּוִני�ְוֶאׁשְ ְוֶאל�ִמי�ְתַדּמְ
ין...........................................�עט יָלה�אֹותֹו�ֵמַהּדִ ד�ַהּזֹו�ַמּצִ ְתׁשּוָבה,�ַהּיָ ב�ּבִ ן�ָאָדם�ׁשָ ּבֶ ׁשֶ ּכְ
........................................�פ ִכיָנתֹו רּוְך�הּוא�ּוׁשְ דֹוׁש�ּבָ י�ֲאִני�ֲאִני�הּוא�-�ֶזה�ַהּקָ ה�ּכִ ְראּו�ַעּתָ
....................................................................................................�פא ַצְלֵמנּו ה�ָאָדם�ּבְ ַנֲעׂשֶ
ָחָטא................�פב ֶ ַמה�ּשׁ ן�ּבְ ׁשּוָבה�ַלֲחֹזר�ְלִרּבֹונֹו�ְלַתּקֵ ים�לֹו�ּתְ ִאם�ָאָדם�חֹוֵטא�ֲהֵרי�ַמְקּדִ
ים..............................................................................�פד י�ְלָפֶניָך�ַהּיֹום�ֶאת�ַהַחּיִ ְרֵאה�ָנַתּתִ
...............................................�פד יָה ִכיָנה�ֶאת�ַמְלּבּוׁשֶ ְ יט�ַלּשׁ ִאּלּו�ִהְפׁשִ ָחָטא,�ּכְ ל�ִמי�ׁשֶ ּכָ
יָה.....................�פה ִכיָנה�ֶאת�ַמְלּבּוׁשֶ ְ יׁש�ַלּשׁ ִאּלּו�ִהְלּבִ ם�ִמְצוֹות�ַהּתֹוָרה,�ּכְ ַקּיֵ ּמְ ָכל�ִמי�ׁשֶ
ֹבָתם.......................................................................�פה מֹוׁשְ ָרֵאל�ָהָיה�אֹור�ּבְ ֵני�ִיׂשְ ּוְלָכל�ּבְ
........................�פו ה ם�ֶנֶפׁש�ַחּיָ ָ ים�ִמּשׁ ּיֹוְרׁשִ ֵמי�ַהּתֹוָרה,�ׁשֶ ים�ּבְ ְתַרּבִ ּמִ ְלִמיֵדי�ֲחָכִמים�ׁשֶ ּתַ



טו ֶכן�ָהִעְנָיִנים� "י�-�ּתֹ ּבִ ַמֲאָמֵרי�ָהַרׁשְ

ִכיָנה...................................................................�פז ְ א�ִלְכבֹוד�ַהּשׁ יִתי,�ֶאּלָ ּלֹא�ִלְכבֹוִדי�ָעׂשִ
......................�פז ֶרת אֹותֹו�ֶכֶתר�ֶאֶבן�ֻמְכֶלֶלת�ּוְמֻעּטֶ ה�ּבְ ִפּלָ ּתְ ְבּתֹו�ּבַ ָצִריְך�ְלַהֲעלֹות�ַמֲחׁשַ
........................................................................�פח ה ּנָ ֶאֶבן�ָמֲאסּו�ַהּבֹוִנים�ָהְיָתה�ְלֹראׁש�ּפִ
ל�ְסִפיָרה...............................................�פט ין�ּכָ ה�ּבֵ ְך.�ִהיא�ִמּדָ ֵלָמה�ָוֶצֶדק�ִיְהֶיה�ּלָ ֶאֶבן�ׁשְ
ה�ִנְקֵראת�עֹוָלם......................................................................................�פט ה�ּוִמּדָ ל�ִמּדָ ּכָ
ר............�צא ּבֵ יִקים�ִמְתּגַ ָרֵאל�ַצּדִ ׂשְ ּיִ מֹו�ּוְכׁשֶ יק�ׁשְ ַעּמּוד�ֶאָחד�ִמן�ָהָאֶרץ�ַעד�ָלָרִקיַע�ְוַצּדִ
ה................................................................................................�צא ַוְיִהי�ָהָאָדם�ְלֶנֶפׁש�ַחּיָ
ן� ּגַ ם�אֹותֹו�ּבַ ם,�ְוׂשָ ָ רּוְך�הּוא�נֹוְטלֹו�ִמּשׁ דֹוׁש�ּבָ ּתֹוָרה,�ַהּקָ ק�ּבַ ְתׁשּוָבה�ּוִמְתַעּסֵ ב�ּבִ ָ ּשׁ ְזַמן�ׁשֶ ּבִ
.......................................................................................................�צב ִכיָנה ִהיא�ׁשְ ּלֹו�ׁשֶ ׁשֶ
קּו� ְמּתְ ַוּיִ ּובֹו� ים,� ַהַחּיִ ֵעץ� ְוֶזה� ֵעץ,� ה'� ַוּיֹוֵרהּו� )שם(� ֶהם� ּבָ ֶנֱאַמר� ְתׁשּוָבה,� ּבִ ִבים� ׁשָ ִאם�
ִים.............................................................................................................................�צג ַהּמָ
...................................................................................�צג ּתֹוָרה ל�ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵרי�ָהִאיׁש�ׁשֶ ַאׁשְ
ִים...............................................................................................�צג ה�ַעל�ַהּמַ קֹול�ה'�ְמֻמּנֶ
ַמִים�-�זֹו�ִתְפֶאֶרת.�ּוָבָאֶרץ� ָ ּשׁ יק.�ּבַ י�ֹכל�-�ֶזה�ַצּדִ ְפֶאֶרת�ְוגֹו'.�ּכִ בּוָרה�ְוַהּתִ ה�ְוַהּגְ ֻדּלָ ְלָך�ה'�ַהּגְ
ָרֵאל........................................................................................................�צה ֶנֶסת�ִיׂשְ -�זֹו�ּכְ
...............................................................................�צז ם ִרית�ָהעֹוָלם�ִנְבָרא�ְוִהְתַקּיֵ ַעל�ַהּבְ
....................�צז ת�עֹוָלִמים ַ רּוְך�הּוא�ְיֻרּשׁ דֹוׁש�ּבָ ה,�ְוָנַתן�ָלֶהם�ַהּקָ ִרית�ַהּזֶ ָרֵאל�ָיְרׁשּו�ּבְ ׂשְ ּיִ

s



יר"מאמרי  ה הר יז הקמת

יהח אר דגמת  הא הת , ְִֶֶַַַַַָֻי
הא  ל ע ֶַָָהא

ּפ תחבּ ראׁש ית, ׁש מע וֹ ן השירים רבּ י (שיר 
לקמן ב) ב, ד ויקרא ע "ב, לט א, (צז

דּ אה) הנּ צּ נים , בארץ . נרא וּ  ה נּ צּ נים 
אימתי, בארץ  נראוּ  דּ ברא ׁש ית, ע וֹ בדא 
כּ דין  הארץ  וּת וֹ צא  דּ כתיב הליׁש י, בּ יּ וֹ ם 
יוֹ ם דּ א ה גּ יע, הזּ מיר  עת בארץ. נרא וּ 
מארת  עריצים , זמיר בּ יּה  דּ הוה רביעי 
דּ כתיב  חמיׁש י, יוֹ ם  דּ א ה ּת וֹ ר, וק וֹ ל חסר .
נׁש מע , ּת וֹ לדוֹ ת. למעבּ ד וגו' ה ּמ ים  יׁש רצוּ 
דּ הוה אדם. נעשׂ ה  דּ כתיב ׁש י יוֹ ם  דּ א 

דּ כתיב לׁש מיעה, עשׂ יּ ה למקדּ ם  (דף עתיד  
ע "ב) התםא  וּ כתיב אדם , נעשׂ ה  הכא 

ׁש בּ ת  יוֹ ם  דּ א  בּ ארצנוּ , ונׁש מע . נעשׂ ה 
החיּ ים . ארץ דּ וּ גמת הבא.דּ איהוּ  עולם (שהוא 

הנחמות) עולם הנשמות  .עולם

ונגנז  נכנס חבה כנס ְְְְְְְֲִִִַַָָָָהאבת
הא  ל ַָָָלע

אחר)(נ"א אבהן דבר  א נּ וּ ן א לּ ין ה נּ צּ נים
בּ עלמא ועאל וּ  בּ ּמ חׁש בה דּ עאלוּ 
בּ גניזוּ  נפק וּ  וּ מּת ּמ ן  ּת ּמ ן. ואתגּ ניזוּ  דּ אתי

א ד
ע"ב 

יהח אר דגמת  הא הת , ְִֶֶַַַַַָֻי
הא  ל ע ֶַָָהא

ּפ תח ,בּ ראׁש ית. ׁש מעוֹ ן ב )ר בּ י (שיר  
בארץ . נרא וּ  הנּ צּ נים
מתי בראׁש ית . מעשׂ ה זה  - הנּ צּ נים
ׁש כּ תוּ ב הלי ׁש י, בּ יּ וֹ ם בארץ ? נראוּ 
עת  בארץ . נראוּ  אז הארץ, וּת וֹ צא
ׁש היה  הרביעי ה יּ וֹ ם זה - ה גּ יע  הזּ מיר
וק וֹ ל  חסר. מארת עריצים, זמיר  בּ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב החמיׁש י, היּ וֹ ם זה - הּת וֹ ר
ּת וֹ לדוֹ ת. לעשׂ וֹ ת וג וֹ ', הּמ ים יׁש רצוּ 
ׁש כּ תוּ ב הי, היּ וֹ ם  זה - נׁש מע 
להק דּ ים  עתיד ׁש היה  אדם , נע שׂ ה
נע שׂ ה  כּ אן  ׁש כּ תוּ ב לׁש מיעה, ע שׂ יּ ה
ונ ׁש מע . נעשׂ ה ׁש ם  וכתוּ ב אדם,
דגמת  ׁש הוּ א הבּ ת, יוֹ ם זה - בּ ארצנ וּ 

החיּ ים עוֹ לם ארץ הבּ א , עוֹ לם  (ׁש הוּ א 

הנּ חמוֹ ת ) ע וֹ לם  .הנּ ׁש מ וֹ ת, 

ונגנז  נכנס חבה כנס ְְְְְְְֲִִִַַָָָָהאבת
הא  ל ַָָָלע

הם [נ"א אלּ וּ  - הנּ צּ נים אחר ] דּ בר 
בּ ּמ חׁש בה  ׁש נּ כנס וּ  האבוֹ ת
וּ מם  ׁש ם, ונגנז וּ  הבּ א  לעוֹ לם ונכנס וּ 

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



יר"מאמרי  ה הר יז הקמת

יהח אר דגמת  הא הת , ְִֶֶַַַַַָֻי
הא  ל ע ֶַָָהא

ּפ תחבּ ראׁש ית, ׁש מע וֹ ן השירים רבּ י (שיר 
לקמן ב) ב, ד ויקרא ע "ב, לט א, (צז

דּ אה) הנּ צּ נים , בארץ . נרא וּ  ה נּ צּ נים 
אימתי, בארץ  נראוּ  דּ ברא ׁש ית, ע וֹ בדא 
כּ דין  הארץ  וּת וֹ צא  דּ כתיב הליׁש י, בּ יּ וֹ ם 
יוֹ ם דּ א ה גּ יע, הזּ מיר  עת בארץ. נרא וּ 
מארת  עריצים , זמיר בּ יּה  דּ הוה רביעי 
דּ כתיב  חמיׁש י, יוֹ ם  דּ א ה ּת וֹ ר, וק וֹ ל חסר .
נׁש מע , ּת וֹ לדוֹ ת. למעבּ ד וגו' ה ּמ ים  יׁש רצוּ 
דּ הוה אדם. נעשׂ ה  דּ כתיב ׁש י יוֹ ם  דּ א 

דּ כתיב לׁש מיעה, עשׂ יּ ה למקדּ ם  (דף עתיד  
ע "ב) התםא  וּ כתיב אדם , נעשׂ ה  הכא 

ׁש בּ ת  יוֹ ם  דּ א  בּ ארצנוּ , ונׁש מע . נעשׂ ה 
החיּ ים . ארץ דּ וּ גמת הבא.דּ איהוּ  עולם (שהוא 

הנחמות) עולם הנשמות  .עולם

ונגנז  נכנס חבה כנס ְְְְְְְֲִִִַַָָָָהאבת
הא  ל ַָָָלע

אחר)(נ"א אבהן דבר  א נּ וּ ן א לּ ין ה נּ צּ נים
בּ עלמא ועאל וּ  בּ ּמ חׁש בה דּ עאלוּ 
בּ גניזוּ  נפק וּ  וּ מּת ּמ ן  ּת ּמ ן. ואתגּ ניזוּ  דּ אתי

א ד
ע"ב 

יהח אר דגמת  הא הת , ְִֶֶַַַַַָֻי
הא  ל ע ֶַָָהא

ּפ תח ,בּ ראׁש ית. ׁש מעוֹ ן ב )ר בּ י (שיר  
בארץ . נרא וּ  הנּ צּ נים
מתי בראׁש ית . מעשׂ ה זה  - הנּ צּ נים
ׁש כּ תוּ ב הלי ׁש י, בּ יּ וֹ ם בארץ ? נראוּ 
עת  בארץ . נראוּ  אז הארץ, וּת וֹ צא
ׁש היה  הרביעי ה יּ וֹ ם זה - ה גּ יע  הזּ מיר
וק וֹ ל  חסר. מארת עריצים, זמיר  בּ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב החמיׁש י, היּ וֹ ם זה - הּת וֹ ר
ּת וֹ לדוֹ ת. לעשׂ וֹ ת וג וֹ ', הּמ ים יׁש רצוּ 
ׁש כּ תוּ ב הי, היּ וֹ ם  זה - נׁש מע 
להק דּ ים  עתיד ׁש היה  אדם , נע שׂ ה
נע שׂ ה  כּ אן  ׁש כּ תוּ ב לׁש מיעה, ע שׂ יּ ה
ונ ׁש מע . נעשׂ ה ׁש ם  וכתוּ ב אדם,
דגמת  ׁש הוּ א הבּ ת, יוֹ ם זה - בּ ארצנ וּ 

החיּ ים עוֹ לם ארץ הבּ א , עוֹ לם  (ׁש הוּ א 

הנּ חמוֹ ת ) ע וֹ לם  .הנּ ׁש מ וֹ ת, 

ונגנז  נכנס חבה כנס ְְְְְְְֲִִִַַָָָָהאבת
הא  ל ַָָָלע

הם [נ"א אלּ וּ  - הנּ צּ נים אחר ] דּ בר 
בּ ּמ חׁש בה  ׁש נּ כנס וּ  האבוֹ ת
וּ מם  ׁש ם, ונגנז וּ  הבּ א  לעוֹ לם ונכנס וּ 

ַמֲאָמ�י ָה�ׁש�ִּב"י
ַהְקָדַמת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש



יר"מאמרי  ה הר הקמת יח

גוֹ  בהו )וא ּט מירוּ  אתיליד (נ"א קׁש וֹ ט. נביאי  
בּ ארעא יוֹ סף עאל בּ יּה , וא ּט מירוּ  יוֹ סף
בארץ  נרא וּ  וּ כדין  ּת ּמ ן, לוֹ ן וּ נציב  קדּ יׁש א 
בּ ׁש עתא אתחזוּ ן, ואימתי ּת ּמ ן. ואתגּ לוּ 
בּ ׁש עתא דּ הא  בּ עלמא . קׁש ת דּ את גּ לי
וּ בההיא אנּ וּ ן, אתגּ לּ ין כּ דין אתחזי דּ קׁש ת

ע דּ ן ה גּ יע ה זּ מיר עת חיּ בין ׁש עתא לקצּ ץ  
דּ ה נּ צּ נים בּ גין א ׁש ּת זיבוּ , אּמ אי  מעלמא .
א ׁש ּת ארוּ ן  לא  דנרא וּ  ואלמלא  בארץ, נרא וּ 

אתקיּ ם . לא  ועלמא  בּ עלמא ,

רה סקי ע הינקת ְְִִִֶַַַָבגלל
נ ל  לִָָָהע

לאבהן וּ מאן וגרים  עלמא מק יּ ם  
דּ לעאן  ינוֹ קי קל  דּ אתגּ לּ ין ,
עלמא דּ עלמא , רביין א נּ וּ ן  וּ בגין בּ א וֹ ריתא,

לקבליה וֹ ן, א)א ׁש ּת זיב. השירים ּת וֹ רי (שיר 
רביין  ינוֹ קי אנּ וּ ן אלּ ין , ל נע שׂ ה  זהב 

דּ כתיב, כ"ה)עוּ למין ׁש נים(שמות וע שׂ ית 
זהב. כּ ר וּ בים 

אה ברא  מי  רא  עיניכ  מר אְְִֵֵֵֶֶָָָ
ּפ תח בּ ראׁש ית אלעזר מ)ר בּ י שׂ אוּ (ישעיה 

א) ל ' מי (דף  וּ רא וּ  עיניכם מרוֹ ם 
אתר , לאן עיניכם  מרוֹ ם שׂ אוּ  א לּ ה . ברא 
איהוּ , וּ מאן לי ּה . ּת ליאן עיינין דּ כל  לאתר 
סתים דּ האי ּת נ דּ עוּ ן  ותּמ ן עינים. ּפ תח
וּ מאן  א לּ ה . בּ רא  לאלה. דקימא  ע ּת יקא 

הה וּ א  מ "י. א)איה וּ . ק"מ דאקרי (שמות 
קיּ מא דּ כלא לעילּ א . ה מים  מקצה 

נביאי  ֹבּ תו ונס ּת רוּ  בּ גניזוּ ת  יצאוּ 
נכנס ב וֹ . ונטמנוּ  יוֹ סף  נוֹ לד האמת.
אוֹ תם  והצּ יב  הּק דוֹ ׁש ה לארץ יוֹ סף
וּ מתי ׁש ם. ונגלוּ  בארץ נרא וּ  ואז ׁש ם,
ה ּק ׁש ת  ׁש התגּ לּ תה בּ ׁש עה  נראוּ ? הם
הּק ׁש ת, ׁש נּ ראית בּ ׁש עה ׁש הרי בּ עוֹ לם.
עת  ההיא וּ ב עה מת גּ לּ ים, הם  אז
מן  הר ׁש עים את לק צּ ץ  ה גּ יע  הזּ מיר
ׁש הנּ צּ נים  מוּ ם נצּ לוּ ? לּמ ה הע וֹ לם.
היוּ  לא ׁש נּ ראוּ , ואלמלא בארץ , נראוּ 
היה  לא והעוֹ לם בּ ע וֹ לם, נׁש ארים

מתק יּ ם.

רה סקי ע הינקת ְְִִִֶַַַָבגלל
לל הע נ ִָָָ

לאב וֹ ת וּ מי וגוֹ רם  העוֹ לם את מקיּ ם 
הּת ינוֹ ק וֹ ת  קוֹ ל להתגּ לּ וֹ ת?
אוֹ תם  וּ בגלל בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סקים 
נ צּ ל. העוֹ לם הע וֹ לם, ׁש ל הּת ינוֹ קוֹ ת

א )כּ נג דּ ם לּ ,(שיר נע שׂ ה זהב  ּת וֹ רי  
עלמים, ילדים ּת ינוֹ ק וֹ ת  הם אלּ וּ 

כה )ׁש כּ תוּ ב  כּ רבים (שמות ׁש נים ועשׂ ית 
זהב .

אה ברא  מי  רא  עיניכ  מר אְְִֵֵֵֶֶָָָ
ּפ תח,בּ ראׁש ית. אלעזר מ )רבּ י (ישעיה  

וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם שׂ אוּ 
עיניכם, מר וֹ ם שׂ אוּ  אלּ ה. ברא מי
העינים  ׁש כּ ל לּמ ק וֹ ם  מק וֹ ם ? לאיזה
עינים, ּפ תח ה וּ א? וּ מי בּ וֹ , ּת לוּ יים
הזּ ה  הע ּת יק ׁש הּס תוּ ם ּת דע וּ  וׁש ם
ה וּ א? וּ מי אלּ ה. בּ רא  ל אלה ׁש ע וֹ מד
ה מים  מקצה ׁש נּ קרא הה וּ א "מי",

יר"מאמרי  ה הר יטהקמת

ואיהוּ  לאלה דּ קימא  ועל  בּ רׁש וּ תיּה .
מ"י, אקרי אתגּ ליא, ולא  סתים  בּ ארח 
קצה והאי ׁש אלה . ּת ּמ ן לית לעילּ א דּ הא

מ "י. אקרי ה מים 

?להס מה ? דע ְְְִַַַַַָָָמה
בּ ין ואית  מה  מ "ה . ואקרי לתּת א  אחרא  

סתימאה קדמאה א לּ א  להאי, האי
ק יּ מא מ"י רי"א,דּ אקרי ויקהל א', קל"ח (תרומה 

שמות א', קס"ז י"ו, א ', ט' ולהלן  ב', קמ"ח  בהעלותך

וּ מפ ׁש ּפ ׁש קנ"ז) נׁש  בּ ר דּ ׁש אל כיון לאלה,
עד  לדרגּ א  מ דּ ר גּ א וּ למנדע לאס ּת כּ לא

ּת ּמ ן, דּ מטי  כּ יון דּ ר גּ ין, כּ ל  מהס וֹ ף מ "ה . 
הא ּפ ׁש ּפ ׁש ּת א , מה  אס ּת כּ ל ּת א , מה  יּ דעּת ,

כּ דקדמיתא . סתים כּ לא 

 חרה עיר הניה ליְְְְִִֶַַָָָָֻיר
כּ תיב,ועל דּ נא  ב)רזא אעיד(איכה מה  

בּ י  אתחריב כּ ד .ל אדּמ ה  מה
 אעיד מה  ואמר קלא  נפק (נ "א מק דּ ׁש א 

אעידך) מ"ה בההוא לך, אדמה  [מה ] בּ כלומה
מיּ וֹ מין   ּב אסהידת [והא] ויוֹ מא, יוֹ מא

דּ כתיב, ל)קדמאין בכם(דברים העדתי 
אד ּמ ה וּ מה  הארץ. ואת  ה מים את  ה יּ וֹ ם
בּ עטרין  ל עטרית מּמ ׁש  גונא  בּ הה וּ א   ל
עלמא על ׁש לטנוּ  ל עבדית קדּ יׁש ין

ב)דּ כתיב, ׁש יּ אמר וּ "(איכה העיר" הזאת" 
ל קרינא  וגו' יפי" קכ"ב)כּ לילת" (תהלים 

לּ ּה . ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נוּ יה ירוּ ׁש לים 

ועל  בּ רׁש וּ ת וֹ . ע וֹ מד ׁש הכּ ל למעלה,
 בּ דר והוּ א לאלה  ע וֹ מד ׁש הוּ א 
ׁש הרי "מי ", נקרא גלוּ י ולא נס ּת ר 
וּ קצה  ׁש אלה. ׁש ם אין למעלה

"מי". נקרא ה זּ ה המים

?להס מה ? דע ְְְִַַַַַָָָמה
מה וי ׁש  "מה". ׁש נּ קרא למ ּט ה אחר  

הראׁש וֹ ן  אלּ א לזה? זה בּ ין
לאלה. עוֹ מד "מי" ׁש נּ קרא הנּ סּת ר 
להס ּת כּ ל  וּ מפׁש ּפ ׁש  אדם ׁש וֹ אל כּ יון
כּ ל  סוֹ ף עד לדרגּ ה מדּ רגּ ה ולדעת
"מה ". - לׁש ם ׁש ּמ גּ יע כּ יון הדּ רגוֹ ת,
מה  הס ּת כּ לּת ? מה יּ דעּת ? מה 
כּ בראׁש וֹ נה. נס ּת ר הכּ ל הרי  ּפ ׁש ּפ ׁש ּת ?

 חרה עיר הניה ליְְְְִִֶַַָָָָֻיר
כּ ת וּ ב ועל הזּ ה ב )הּס וֹ ד מה (איכה  

כּ ׁש נּ חרב . ּל אדּמ ה מה  אעיד
מה  ואמר, ק וֹ ל יצא הּמ ק דּ ׁש , בּ ית

[נ"א (וּ מה )אעיד, ּל אדּמ ה  מה 
ויוֹ ם,בּ  יוֹ ם בּ כל [אעיד מ"ה  אוֹ תוֹ  

ראׁש וֹ נים, מיּ מים  ּב העידתי [והרי]
ל)ׁש כּ תוּ ב את (דברים  היּ וֹ ם בכם העדתי 

, ּל אדּמ ה  וּ מה הארץ. ואת המים
אוֹ ת עּט ר ּת י מּמ ׁש  גון  בּ אוֹ תוֹ 
ׁש לטוֹ ן  ל עשׂ יתי קדוֹ ׁש וֹ ת, בּ עטרוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  הע וֹ לם, ב )על הזאת"(איכה 
וג וֹ '. יפי" כּ לילת" ׁש יּ אמרוּ " העיר"

ל קכב )קראתי ירוּ ׁש לים (תהלים  
לּ ּה . ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נוּ יה



יר"מאמרי  ה הר הקמת יח

גוֹ  בהו )וא ּט מירוּ  אתיליד (נ"א קׁש וֹ ט. נביאי  
בּ ארעא יוֹ סף עאל בּ יּה , וא ּט מירוּ  יוֹ סף
בארץ  נרא וּ  וּ כדין  ּת ּמ ן, לוֹ ן וּ נציב  קדּ יׁש א 
בּ ׁש עתא אתחזוּ ן, ואימתי ּת ּמ ן. ואתגּ לוּ 
בּ ׁש עתא דּ הא  בּ עלמא . קׁש ת דּ את גּ לי
וּ בההיא אנּ וּ ן, אתגּ לּ ין כּ דין אתחזי דּ קׁש ת

ע דּ ן ה גּ יע ה זּ מיר עת חיּ בין ׁש עתא לקצּ ץ  
דּ ה נּ צּ נים בּ גין א ׁש ּת זיבוּ , אּמ אי  מעלמא .
א ׁש ּת ארוּ ן  לא  דנרא וּ  ואלמלא  בארץ, נרא וּ 

אתקיּ ם . לא  ועלמא  בּ עלמא ,

רה סקי ע הינקת ְְִִִֶַַַָבגלל
נ ל  לִָָָהע

לאבהן וּ מאן וגרים  עלמא מק יּ ם  
דּ לעאן  ינוֹ קי קל  דּ אתגּ לּ ין ,
עלמא דּ עלמא , רביין א נּ וּ ן  וּ בגין בּ א וֹ ריתא,

לקבליה וֹ ן, א)א ׁש ּת זיב. השירים ּת וֹ רי (שיר 
רביין  ינוֹ קי אנּ וּ ן אלּ ין , ל נע שׂ ה  זהב 

דּ כתיב, כ"ה)עוּ למין ׁש נים(שמות וע שׂ ית 
זהב. כּ ר וּ בים 

אה ברא  מי  רא  עיניכ  מר אְְִֵֵֵֶֶָָָ
ּפ תח בּ ראׁש ית אלעזר מ)ר בּ י שׂ אוּ (ישעיה 

א) ל ' מי (דף  וּ רא וּ  עיניכם מרוֹ ם 
אתר , לאן עיניכם  מרוֹ ם שׂ אוּ  א לּ ה . ברא 
איהוּ , וּ מאן לי ּה . ּת ליאן עיינין דּ כל  לאתר 
סתים דּ האי ּת נ דּ עוּ ן  ותּמ ן עינים. ּפ תח
וּ מאן  א לּ ה . בּ רא  לאלה. דקימא  ע ּת יקא 

הה וּ א  מ "י. א)איה וּ . ק"מ דאקרי (שמות 
קיּ מא דּ כלא לעילּ א . ה מים  מקצה 

נביאי  ֹבּ תו ונס ּת רוּ  בּ גניזוּ ת  יצאוּ 
נכנס ב וֹ . ונטמנוּ  יוֹ סף  נוֹ לד האמת.
אוֹ תם  והצּ יב  הּק דוֹ ׁש ה לארץ יוֹ סף
וּ מתי ׁש ם. ונגלוּ  בארץ נרא וּ  ואז ׁש ם,
ה ּק ׁש ת  ׁש התגּ לּ תה בּ ׁש עה  נראוּ ? הם
הּק ׁש ת, ׁש נּ ראית בּ ׁש עה ׁש הרי בּ עוֹ לם.
עת  ההיא וּ ב עה מת גּ לּ ים, הם  אז
מן  הר ׁש עים את לק צּ ץ  ה גּ יע  הזּ מיר
ׁש הנּ צּ נים  מוּ ם נצּ לוּ ? לּמ ה הע וֹ לם.
היוּ  לא ׁש נּ ראוּ , ואלמלא בארץ , נראוּ 
היה  לא והעוֹ לם בּ ע וֹ לם, נׁש ארים

מתק יּ ם.

רה סקי ע הינקת ְְִִִֶַַַָבגלל
לל הע נ ִָָָ

לאב וֹ ת וּ מי וגוֹ רם  העוֹ לם את מקיּ ם 
הּת ינוֹ ק וֹ ת  קוֹ ל להתגּ לּ וֹ ת?
אוֹ תם  וּ בגלל בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סקים 
נ צּ ל. העוֹ לם הע וֹ לם, ׁש ל הּת ינוֹ קוֹ ת

א )כּ נג דּ ם לּ ,(שיר נע שׂ ה זהב  ּת וֹ רי  
עלמים, ילדים ּת ינוֹ ק וֹ ת  הם אלּ וּ 

כה )ׁש כּ תוּ ב  כּ רבים (שמות ׁש נים ועשׂ ית 
זהב .

אה ברא  מי  רא  עיניכ  מר אְְִֵֵֵֶֶָָָ
ּפ תח,בּ ראׁש ית. אלעזר מ )רבּ י (ישעיה  

וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם שׂ אוּ 
עיניכם, מר וֹ ם שׂ אוּ  אלּ ה. ברא מי
העינים  ׁש כּ ל לּמ ק וֹ ם  מק וֹ ם ? לאיזה
עינים, ּפ תח ה וּ א? וּ מי בּ וֹ , ּת לוּ יים
הזּ ה  הע ּת יק ׁש הּס תוּ ם ּת דע וּ  וׁש ם
ה וּ א? וּ מי אלּ ה. בּ רא  ל אלה ׁש ע וֹ מד
ה מים  מקצה ׁש נּ קרא הה וּ א "מי",

יר"מאמרי  ה הר יטהקמת

ואיהוּ  לאלה דּ קימא  ועל  בּ רׁש וּ תיּה .
מ"י, אקרי אתגּ ליא, ולא  סתים  בּ ארח 
קצה והאי ׁש אלה . ּת ּמ ן לית לעילּ א דּ הא

מ "י. אקרי ה מים 

?להס מה ? דע ְְְִַַַַַָָָמה
בּ ין ואית  מה  מ "ה . ואקרי לתּת א  אחרא  

סתימאה קדמאה א לּ א  להאי, האי
ק יּ מא מ"י רי"א,דּ אקרי ויקהל א', קל"ח (תרומה 

שמות א', קס"ז י"ו, א ', ט' ולהלן  ב', קמ"ח  בהעלותך

וּ מפ ׁש ּפ ׁש קנ"ז) נׁש  בּ ר דּ ׁש אל כיון לאלה,
עד  לדרגּ א  מ דּ ר גּ א וּ למנדע לאס ּת כּ לא

ּת ּמ ן, דּ מטי  כּ יון דּ ר גּ ין, כּ ל  מהס וֹ ף מ "ה . 
הא ּפ ׁש ּפ ׁש ּת א , מה  אס ּת כּ ל ּת א , מה  יּ דעּת ,

כּ דקדמיתא . סתים כּ לא 

 חרה עיר הניה ליְְְְִִֶַַָָָָֻיר
כּ תיב,ועל דּ נא  ב)רזא אעיד(איכה מה  

בּ י  אתחריב כּ ד .ל אדּמ ה  מה
 אעיד מה  ואמר קלא  נפק (נ "א מק דּ ׁש א 

אעידך) מ"ה בההוא לך, אדמה  [מה ] בּ כלומה
מיּ וֹ מין   ּב אסהידת [והא] ויוֹ מא, יוֹ מא

דּ כתיב, ל)קדמאין בכם(דברים העדתי 
אד ּמ ה וּ מה  הארץ. ואת  ה מים את  ה יּ וֹ ם
בּ עטרין  ל עטרית מּמ ׁש  גונא  בּ הה וּ א   ל
עלמא על ׁש לטנוּ  ל עבדית קדּ יׁש ין

ב)דּ כתיב, ׁש יּ אמר וּ "(איכה העיר" הזאת" 
ל קרינא  וגו' יפי" קכ"ב)כּ לילת" (תהלים 

לּ ּה . ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נוּ יה ירוּ ׁש לים 

ועל  בּ רׁש וּ ת וֹ . ע וֹ מד ׁש הכּ ל למעלה,
 בּ דר והוּ א לאלה  ע וֹ מד ׁש הוּ א 
ׁש הרי "מי ", נקרא גלוּ י ולא נס ּת ר 
וּ קצה  ׁש אלה. ׁש ם אין למעלה

"מי". נקרא ה זּ ה המים

?להס מה ? דע ְְְִַַַַַָָָמה
מה וי ׁש  "מה". ׁש נּ קרא למ ּט ה אחר  

הראׁש וֹ ן  אלּ א לזה? זה בּ ין
לאלה. עוֹ מד "מי" ׁש נּ קרא הנּ סּת ר 
להס ּת כּ ל  וּ מפׁש ּפ ׁש  אדם ׁש וֹ אל כּ יון
כּ ל  סוֹ ף עד לדרגּ ה מדּ רגּ ה ולדעת
"מה ". - לׁש ם ׁש ּמ גּ יע כּ יון הדּ רגוֹ ת,
מה  הס ּת כּ לּת ? מה יּ דעּת ? מה 
כּ בראׁש וֹ נה. נס ּת ר הכּ ל הרי  ּפ ׁש ּפ ׁש ּת ?

 חרה עיר הניה ליְְְְִִֶַַָָָָֻיר
כּ ת וּ ב ועל הזּ ה ב )הּס וֹ ד מה (איכה  

כּ ׁש נּ חרב . ּל אדּמ ה מה  אעיד
מה  ואמר, ק וֹ ל יצא הּמ ק דּ ׁש , בּ ית

[נ"א (וּ מה )אעיד, ּל אדּמ ה  מה 
ויוֹ ם,בּ  יוֹ ם בּ כל [אעיד מ"ה  אוֹ תוֹ  

ראׁש וֹ נים, מיּ מים  ּב העידתי [והרי]
ל)ׁש כּ תוּ ב את (דברים  היּ וֹ ם בכם העדתי 

, ּל אדּמ ה  וּ מה הארץ. ואת המים
אוֹ ת עּט ר ּת י מּמ ׁש  גון  בּ אוֹ תוֹ 
ׁש לטוֹ ן  ל עשׂ יתי קדוֹ ׁש וֹ ת, בּ עטרוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  הע וֹ לם, ב )על הזאת"(איכה 
וג וֹ '. יפי" כּ לילת" ׁש יּ אמרוּ " העיר"

ל קכב )קראתי ירוּ ׁש לים (תהלים  
לּ ּה . ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נוּ יה



יר"מאמרי  ה הר הקמת כ 

עמד  הל העלינה הסרת  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרה
ת א  ותקי ל ר א ,ְְְְִִָָָ

לּ מה ב)א ׁש וה דּ אנּת (איכה כּ גוונא  . 
לעילא . כּ ביכוֹ ל  ה וּ א הכי יתבה,
עּמ א  ּב ה ׁש ּת א עאלין דּ לא כּ גוונא 
 ל אוֹ מינא  הכי קדּ יׁש ין, בּ ס דּ רין  קדּ יׁש א 
 ּב דּ יעלוּ ן  עד  לעילא  אנא  איעוֹ ל דּ לא 
 דיל נחמה איה וּ  ודא לתּת א .  אכלוֹ ס
בּ כלא . ל אׁש וה  דא דּ דרגא  ה וֹ איל 
ואי  .ׁש בר כּ יּ ם  גּ דוֹ ל הכא  דּ אנּת  וה ׁש ּת א

מ"י ואסותא , ק יּ ימא ל דּ לית (שמותתימא 
ב) דרגּ ארל "ז הה וּ א  ו דּ אי , ל ירּפ א

ירּפ א בּ יּה  ק יּ ימא דכלא עלּ אה סתימאה
.ל ויוֹ קים  ל

קצהמ"י  ועד מ"ה לעילא, ה מים קצה  
לת ּת א  לתתא)ה מים  השמים .(קצה 

ה קּ צה מן מבריח  דּ איה וּ  יעקב ירית ודא 
מ"י, דּ איהוּ  קדמאה ה קּ צה  מן הקּ צה, אל
בּ גין  מ "ה , דּ איה וּ  בּ תראה  הקּ צה אל
א לּ ה . בּ רא מי דּ א ועל  בּ אמצעיתא. דּ קאים 

ת בצבא מי להסל  לאד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
הא ר דל לברְֵַָָָ

מיל אמר  פסוֹ ק בּ ני אלעזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
דבני  עלּ אה  דרזא סתימא  ויתגּ לי
בּ כה אלעזר . ר בּ י ׁש תיק ידעין. לא עלמא

רגעא  וקאים  ׁש מעוֹ ן ׁש עתא)ר בּ י חדא .(נ"א 

אי אמר אלּ ה. מאי אלעזר ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
אתחזאן  הא וּ מ זּ לי, ככביא תימא 

עמד  הל העלינה הסרת  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרה
ת א  ותקי ל ר א ,ְְְְִִָָָ

לּ מה  ב)אׁש וה ׁש אּת (איכה כּ מוֹ  - 
כּ ביכוֹ ל  הוּ א  ּכ , ּכ יוֹ ׁש בת
עכׁש ו   ּב נכנסים ׁש לּ א כּ מוֹ  למעלה.
 ּכ קדוֹ ׁש ים, בּ סדרים ה ּק דוֹ ׁש  העם 
עד  למעלה נכנס  ׁש איני ל נׁש בּ ע ּת י
וזוֹ הי למּט ה. אוּ כל וּ סי  ב ׁש יּ כּ נסוּ 
אׁש וה  הזּ וֹ  ׁש הדּ רגּ ה  הוֹ איל ,נחמת
כּ יּ ם  גּ דוֹ ל כּ אן, ׁש אּת  ועכׁש ו בּ כּ ל . ל
ק יּ וּ ם  ל ׁש אין ּת אמר  ואם .ׁש בר
ׁש אוֹ תּה  ו דּ אי .ל ירּפ א מ"י - וּ רפ וּ אה 
ׁש הכּ ל  העליוֹ נה ה נּ ס ּת רת הדּ ר גּ ה

.א וֹ ת ותקים ל ּת ר ּפ א בּ ּה , ע וֹ מד

-מ "י מ"ה למעלה, המים קצה - 
[קצה  למּט ה  המים  קצה ועד
יעקב , ירׁש  וזה למּט ה]. המים
הּק צה. אל הּק צה מן מבריח ׁש הוּ א 
אל  מ"י, ׁש ה וּ א הרא ׁש וֹ ן מה ּק צה 
מוּ ם  מ"ה, ׁש הוּ א האחרוֹ ן הּק צה
ברא  מי זה ועל בּ אמצע . ׁש ע וֹ מד

אלּ ה.

ת בצבא מי להסל  לאד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
הא ר דל לברְֵַָָָ

ּפ סקאמר  [בּ ני], אלעזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
הּס וֹ ד  ׁש ל הּס תר  ויתגּ לּ ה דּ ברי
ׁש תק יוֹ דעים. אדם בּ ני  ׁש אין  העליוֹ ן 
ועמד  ׁש מע וֹ ן ר בּ י בּ כה  אלעזר . ר בּ י

אחד. ׁש עה] [נ"א רגע 

זּ ה אמר מה אלעזר , ׁש מע וֹ ן, ר בּ י 
כּ וֹ כבים  ּת אמר אם "א לּ ה"?

יר"מאמרי  ה הר כא הקמת

דא ּת  כּ מה  אתבּ ריאוּ  וּ בּמ "ה  ּת דיר. ּת ּמ ן
לג )אמר, אי (תהלים נעשׂ וּ . ׁש מים יי בּ דבר 

דהא אלּ ה לכּת וֹ ב  לא סתימין מ לּ ין על
אתגּ לּ יא לא דא  רזא  אלּ א איהוּ . איתגּ לּ יא
ואתא י ּמ א , כּ יף על  דּ הוינא  חד יוֹ מא בר
מי  הוּ א , מה  ידעּת  ר בּ י , לי ואמר  אליּ ה וּ 
וחילהוֹ ן  ׁש מ יּ א  אלּ ין  ליּה  אמינא אלּ ה. ברא 
לבר לי ּה  דאית הוּ א בּ רי דקוּ דׁש א ע וֹ בדא 
דּ כּת יב, ליּה  וּ לברכא בה וּ  לאס ּת כּ לא נׁש 

ח) מעשׂ ה (תהלים ׁש מי אראה ע"א)כּ י ב (דף 
 ׁש מ א דּ יר  מה  אדוֹ נינוּ  יי וגו'  אצבּ ע וֹ תי

הארץ. בּ כל 

להתת ה א ר דה ְְִַַָָָָרצה
יקר לב והתל ,  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָלהרא

ִֵֶאיר
קּמ י אמר הוה  סתימא  מ לּ ה  רבּ י  לי 

בּ  בּ מתיבּת אקוּ דׁש א וגלי ה וּ א , רי 
דכל דּ סתימא בּ ׁש עּת א  ה וּ א . ודא  ע לּ אה
בּ ריׁש א עבד לאתגּ לּ יא , בּ עא  סתימין

שמותנקוּ ד"ה  ב', ט' א', ק"ה משפטים א', ט"ו  (להלן 
א) רכ"ח ב', למהוי רכ"ו סליק  ודא  חדא ,

כּ ל בּ ּה  חקק  ציּ וּ רין. כּ ל בּ ּה  ציּ יר  מחׁש בה.
גּ ליפין.

גּ ליפ וּ ואגליף סתימא  ק דּ יׁש א בּ וֹ צינא גּ וֹ  
קדׁש  סתימאה ציּ וּ רא  דּ חד
מחׁש בה מ גּ וֹ  דּ נפק עמיקא  בּ ניינא  קדּ יׁש ין

ׁש יר וּ תא מ "י  ראשיתא)ואקרי לבנינא .(נ"א 
בּ ׁש מא . וסתים  עמיק ק יּ ימא. ולא  קיּ ימא 
לאתגּ לייא בּ עא  מ "י. א לּ א  אקרי לא

בּ ׁש מא  יקר(דא)וּ לאתקרי  בּ לבוּ ׁש  ואתל בּ ׁש  

ׁש ם, נראים ּת מיד הם הרי  - וּ מזּ לוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נבראוּ  לג )וּ בּמ "ה (תהלים  

דּ ברים  על אם נעשׂ וּ . ׁש מים ה' בּ דבר 
הוּ א  ׁש הרי א לּ ה, יכּת ב  ׁש לּ א נס ּת רים,
רק התגּ לּ ה  לא הּס וֹ ד זה א לּ א גּ לוּ י!
וּ בא  היּ ם, חוֹ ף  על  ׁש הייתי אחד יוֹ ם
זּ ה  מה ידע ּת  ר בּ י, לי, ואמר אליּ הוּ 
אלּ וּ  לוֹ , אמר ּת י אלּ ה "? ברא "מי
ׁש ל  הּמ ע שׂ ה וצבאוֹ תם , המים
לאדם  ׁש יּ ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ ת וֹ , וּ לבר בּ הם  להס ּת כּ ל

ח ) מע שׂ ה (שם   ׁש מי אראה כּ י 
אדּ יר מה אדננוּ  ה' וג וֹ ',  אצ בּ עתי

הארץ . בּ כל ׁש מ

להתת ה א ר דה ְְִַַָָָָרצה
יקר לב והתל ,  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָלהרא

ִֵֶאיר
לפניאמר היה נסּת ר  דּ בר רבּ י, לי, 

וג לּ ה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
בּ ׁש עה  הוּ א. וזה העליוֹ נה, בּ יׁש יבה
להתגּ לּ וֹ ת, רצה הנּ סּת רים כּ ל ׁש נּ סּת ר 
עלתה  וזוֹ  אחת, נקדּ "ה בּ ראׁש  ע שׂ ה 
כּ ל  את  בּ ּה  ציּ ר  מח ׁש בה. להיוֹ ת

החּק וּ קים. כּ ל בּ ּה  חקק ה צּ יּ וּ רים,

הנּ סּת רוחקק הּק דוֹ ׁש  הּמ א וֹ ר  ֹבּ תו 
נס ּת ר , אחד ציּ וּ ר  ׁש ל חקיקה
 ֹמּת ו ׁש יּ צא עמק  בּ נין קדׁש ים , קדׁש 
[נ "א  ּת ח לּ ה מ "י ונקראת הּמ ח ׁש בה
ע וֹ מד. ולא ע וֹ מד לבּ נין. ראׁש ית]
מ"י. אלּ א נקרא  לא בּ ם. ונס ּת ר  עמק 
[הזּ ה], בּ ם  וּ להּק רא להתגּ לּ וֹ ת רצה



יר"מאמרי  ה הר הקמת כ 

עמד  הל העלינה הסרת  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרה
ת א  ותקי ל ר א ,ְְְְִִָָָ

לּ מה ב)א ׁש וה דּ אנּת (איכה כּ גוונא  . 
לעילא . כּ ביכוֹ ל  ה וּ א הכי יתבה,
עּמ א  ּב ה ׁש ּת א עאלין דּ לא כּ גוונא 
 ל אוֹ מינא  הכי קדּ יׁש ין, בּ ס דּ רין  קדּ יׁש א 
 ּב דּ יעלוּ ן  עד  לעילא  אנא  איעוֹ ל דּ לא 
 דיל נחמה איה וּ  ודא לתּת א .  אכלוֹ ס
בּ כלא . ל אׁש וה  דא דּ דרגא  ה וֹ איל 
ואי  .ׁש בר כּ יּ ם  גּ דוֹ ל הכא  דּ אנּת  וה ׁש ּת א

מ"י ואסותא , ק יּ ימא ל דּ לית (שמותתימא 
ב) דרגּ ארל "ז הה וּ א  ו דּ אי , ל ירּפ א

ירּפ א בּ יּה  ק יּ ימא דכלא עלּ אה סתימאה
.ל ויוֹ קים  ל

קצהמ"י  ועד מ"ה לעילא, ה מים קצה  
לת ּת א  לתתא)ה מים  השמים .(קצה 

ה קּ צה מן מבריח  דּ איה וּ  יעקב ירית ודא 
מ"י, דּ איהוּ  קדמאה ה קּ צה  מן הקּ צה, אל
בּ גין  מ "ה , דּ איה וּ  בּ תראה  הקּ צה אל
א לּ ה . בּ רא מי דּ א ועל  בּ אמצעיתא. דּ קאים 

ת בצבא מי להסל  לאד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
הא ר דל לברְֵַָָָ

מיל אמר  פסוֹ ק בּ ני אלעזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
דבני  עלּ אה  דרזא סתימא  ויתגּ לי
בּ כה אלעזר . ר בּ י ׁש תיק ידעין. לא עלמא

רגעא  וקאים  ׁש מעוֹ ן ׁש עתא)ר בּ י חדא .(נ"א 

אי אמר אלּ ה. מאי אלעזר ׁש מע וֹ ן, רבּ י 
אתחזאן  הא וּ מ זּ לי, ככביא תימא 

עמד  הל העלינה הסרת  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרה
ת א  ותקי ל ר א ,ְְְְִִָָָ

לּ מה  ב)אׁש וה ׁש אּת (איכה כּ מוֹ  - 
כּ ביכוֹ ל  הוּ א  ּכ , ּכ יוֹ ׁש בת
עכׁש ו   ּב נכנסים ׁש לּ א כּ מוֹ  למעלה.
 ּכ קדוֹ ׁש ים, בּ סדרים ה ּק דוֹ ׁש  העם 
עד  למעלה נכנס  ׁש איני ל נׁש בּ ע ּת י
וזוֹ הי למּט ה. אוּ כל וּ סי  ב ׁש יּ כּ נסוּ 
אׁש וה  הזּ וֹ  ׁש הדּ רגּ ה  הוֹ איל ,נחמת
כּ יּ ם  גּ דוֹ ל כּ אן, ׁש אּת  ועכׁש ו בּ כּ ל . ל
ק יּ וּ ם  ל ׁש אין ּת אמר  ואם .ׁש בר
ׁש אוֹ תּה  ו דּ אי .ל ירּפ א מ"י - וּ רפ וּ אה 
ׁש הכּ ל  העליוֹ נה ה נּ ס ּת רת הדּ ר גּ ה

.א וֹ ת ותקים ל ּת ר ּפ א בּ ּה , ע וֹ מד

-מ "י מ"ה למעלה, המים קצה - 
[קצה  למּט ה  המים  קצה ועד
יעקב , ירׁש  וזה למּט ה]. המים
הּק צה. אל הּק צה מן מבריח ׁש הוּ א 
אל  מ"י, ׁש ה וּ א הרא ׁש וֹ ן מה ּק צה 
מוּ ם  מ"ה, ׁש הוּ א האחרוֹ ן הּק צה
ברא  מי זה ועל בּ אמצע . ׁש ע וֹ מד

אלּ ה.

ת בצבא מי להסל  לאד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
הא ר דל לברְֵַָָָ

ּפ סקאמר  [בּ ני], אלעזר ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
הּס וֹ ד  ׁש ל הּס תר  ויתגּ לּ ה דּ ברי
ׁש תק יוֹ דעים. אדם בּ ני  ׁש אין  העליוֹ ן 
ועמד  ׁש מע וֹ ן ר בּ י בּ כה  אלעזר . ר בּ י

אחד. ׁש עה] [נ"א רגע 

זּ ה אמר מה אלעזר , ׁש מע וֹ ן, ר בּ י 
כּ וֹ כבים  ּת אמר אם "א לּ ה"?

יר"מאמרי  ה הר כא הקמת

דא ּת  כּ מה  אתבּ ריאוּ  וּ בּמ "ה  ּת דיר. ּת ּמ ן
לג )אמר, אי (תהלים נעשׂ וּ . ׁש מים יי בּ דבר 

דהא אלּ ה לכּת וֹ ב  לא סתימין מ לּ ין על
אתגּ לּ יא לא דא  רזא  אלּ א איהוּ . איתגּ לּ יא
ואתא י ּמ א , כּ יף על  דּ הוינא  חד יוֹ מא בר
מי  הוּ א , מה  ידעּת  ר בּ י , לי ואמר  אליּ ה וּ 
וחילהוֹ ן  ׁש מ יּ א  אלּ ין  ליּה  אמינא אלּ ה. ברא 
לבר לי ּה  דאית הוּ א בּ רי דקוּ דׁש א ע וֹ בדא 
דּ כּת יב, ליּה  וּ לברכא בה וּ  לאס ּת כּ לא נׁש 

ח) מעשׂ ה (תהלים ׁש מי אראה ע"א)כּ י ב (דף 
 ׁש מ א דּ יר  מה  אדוֹ נינוּ  יי וגו'  אצבּ ע וֹ תי

הארץ. בּ כל 

להתת ה א ר דה ְְִַַָָָָרצה
יקר לב והתל ,  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָלהרא

ִֵֶאיר
קּמ י אמר הוה  סתימא  מ לּ ה  רבּ י  לי 

בּ  בּ מתיבּת אקוּ דׁש א וגלי ה וּ א , רי 
דכל דּ סתימא בּ ׁש עּת א  ה וּ א . ודא  ע לּ אה
בּ ריׁש א עבד לאתגּ לּ יא , בּ עא  סתימין

שמותנקוּ ד"ה  ב', ט' א', ק"ה משפטים א', ט"ו  (להלן 
א) רכ"ח ב', למהוי רכ"ו סליק  ודא  חדא ,

כּ ל בּ ּה  חקק  ציּ וּ רין. כּ ל בּ ּה  ציּ יר  מחׁש בה.
גּ ליפין.

גּ ליפ וּ ואגליף סתימא  ק דּ יׁש א בּ וֹ צינא גּ וֹ  
קדׁש  סתימאה ציּ וּ רא  דּ חד
מחׁש בה מ גּ וֹ  דּ נפק עמיקא  בּ ניינא  קדּ יׁש ין

ׁש יר וּ תא מ "י  ראשיתא)ואקרי לבנינא .(נ"א 
בּ ׁש מא . וסתים  עמיק ק יּ ימא. ולא  קיּ ימא 
לאתגּ לייא בּ עא  מ "י. א לּ א  אקרי לא

בּ ׁש מא  יקר(דא)וּ לאתקרי  בּ לבוּ ׁש  ואתל בּ ׁש  

ׁש ם, נראים ּת מיד הם הרי  - וּ מזּ לוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נבראוּ  לג )וּ בּמ "ה (תהלים  

דּ ברים  על אם נעשׂ וּ . ׁש מים ה' בּ דבר 
הוּ א  ׁש הרי א לּ ה, יכּת ב  ׁש לּ א נס ּת רים,
רק התגּ לּ ה  לא הּס וֹ ד זה א לּ א גּ לוּ י!
וּ בא  היּ ם, חוֹ ף  על  ׁש הייתי אחד יוֹ ם
זּ ה  מה ידע ּת  ר בּ י, לי, ואמר אליּ הוּ 
אלּ וּ  לוֹ , אמר ּת י אלּ ה "? ברא "מי
ׁש ל  הּמ ע שׂ ה וצבאוֹ תם , המים
לאדם  ׁש יּ ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב אוֹ ת וֹ , וּ לבר בּ הם  להס ּת כּ ל

ח ) מע שׂ ה (שם   ׁש מי אראה כּ י 
אדּ יר מה אדננוּ  ה' וג וֹ ',  אצ בּ עתי

הארץ . בּ כל ׁש מ

להתת ה א ר דה ְְִַַָָָָרצה
יקר לב והתל ,  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָלהרא

ִֵֶאיר
לפניאמר היה נסּת ר  דּ בר רבּ י, לי, 

וג לּ ה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
בּ ׁש עה  הוּ א. וזה העליוֹ נה, בּ יׁש יבה
להתגּ לּ וֹ ת, רצה הנּ סּת רים כּ ל ׁש נּ סּת ר 
עלתה  וזוֹ  אחת, נקדּ "ה בּ ראׁש  ע שׂ ה 
כּ ל  את  בּ ּה  ציּ ר  מח ׁש בה. להיוֹ ת

החּק וּ קים. כּ ל בּ ּה  חקק ה צּ יּ וּ רים,

הנּ סּת רוחקק הּק דוֹ ׁש  הּמ א וֹ ר  ֹבּ תו 
נס ּת ר , אחד ציּ וּ ר  ׁש ל חקיקה
 ֹמּת ו ׁש יּ צא עמק  בּ נין קדׁש ים , קדׁש 
[נ "א  ּת ח לּ ה מ "י ונקראת הּמ ח ׁש בה
ע וֹ מד. ולא ע וֹ מד לבּ נין. ראׁש ית]
מ"י. אלּ א נקרא  לא בּ ם. ונס ּת ר  עמק 
[הזּ ה], בּ ם  וּ להּק רא להתגּ לּ וֹ ת רצה



יר"מאמרי  ה הר הקמת כב 

בּ ׁש מא . אלּ "ה  וסליק אלּ ה, וּ ברא דּ נהיר 
ואׁש ּת לים בּ אלּ ין א לּ ין אתוון אתחבּ רוּ ן 
לא אלּ ה ברא  לא  ועד אלהים . בּ ׁש מא 
בּ עגלא דּ חב וּ  וא נּ וּ ן  אלהים. בּ ׁש מא סליק

בעלמא) אמר וּ (נ"א דנא רזא  על לכ). (שמות 
ישׂ ראל.  אלהי אלּ ה

למע  א א  ללע  באנ לא  ְְִִֵֶַָָָָָֹֹאלמלא
י  זה ֶֶַאת

ה וּ אוּ כמה הכי  בּ א לּ ה , מ"י דּ א ׁש ּת ּת ף 
דא וּ ברזא  ּת דיר . דּ אׁש ּת ּת ף  ׁש מא
חמינא ולא  אל יּ הוּ  וּ פרח  עלמא . אתק יּ ים 

מ לּ ה  ידענא  וּ מנּ יּה  דא וֹ קימנא(דא)ליּה . 
רבּ י (וקאימנא) אתא  דיל ּה . וסתרא  רזא  על

קּמ י ּה . וא ׁש ּת טחוּ  חברייא וכלהוּ  אלעזר 
לעלמא אתינא לא  אלמלא ואמר וּ  בּ כוּ 

דּ יּ י. דּ א  למ ׁש מע  אלּ א

נה" א ר האר כל  מ איר  ְְְֲִִֶֶַָָָָָמ "ה
" מיה על" "דְִַַָָה

וחיליהוֹ ן אמר ׁש מיא דּ א על ׁש מעוֹ ן רבּ י 
דּ כתיב אתבּ ריאוּ , שם)בּ ּמ "ה (תהלים  

וגו' אצבּ עוֹ תי מע שׂ ה  ׁש מי אראה  כּ י
שם)וּ כתיב, בּ כל(תהלים  ׁש מ אדּ יר מ "ה  

המים", על" " הוֹ ד ּת נה" אׁש ר הארץ
בּ גין  בּ ׁש מא. לסלקא איה וּ  ה מים  על
בדא דּ א  ואתל בּ ׁש  לנה וֹ רי ּה  נה וֹ רא  דּ ברא 
בּ רא ׁש ית  דּ א ועל ע לּ אה. בּ ׁש מא וסליק
מ"ה דּ הא עלּ אה , אלהים דּ א  אלהים , בּ רא 

אתבּ ני. ולא הכי  הוי לא 

וּ ברא  ׁש ּמ איר יקר בּ לב וּ ׁש  והתלבּ ׁש 
התח בּ ר וּ  בּ ם. א לּ ה ועלה אלּ ה,
בּ ם  ונ ׁש למוּ  בּ א לּ וּ , אלּ וּ  האוֹ ת יּ וֹ ת

אלּ ה )אלהים אלּ ה,(מ "י  ׁש בּ רא וטרם . 
ׁש חטאוּ  והם אלהים, בּ ם  עלה לא
זה  סוֹ ד ועל בּ עוֹ לם], [נ"א  בּ עגל

לב )אמר וּ  ישׂ ראל.(שמות אלהי א לּ ה 

למע  א א  ללע  באנ לא  ְְִִֵֶַָָָָָֹֹאלמלא
י  זה ֶֶַאת

הוּ א וּ כמוֹ   ּכ בּ א לּ ה, מ"י ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  
וּ בּס וֹ ד  ּת מיד, ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  הם
ולא  אליּ ה וּ  וּ פרח הע וֹ לם. התק יּ ם הזּ ה
הדּ בר ידעּת י וּ מּמ נּ וּ  אוֹ תוֹ , ראיתי
והּס תר ה ּס וֹ ד על [ׁש העמדּת י] [הזּ ה]
החברים  וכל אלעזר ר בּ י בּ א ׁש לּ ּה .
אלמלא  ואמרוּ , בּ כוּ  לפניו. והׁש ּת ּט חוּ 
- זה את לׁש מע  א לּ א לע וֹ לם באנ וּ  לא

דּ י.

נה" א ר האר כל  מ איר  ְְְֲִִֶֶַָָָָָמ "ה
" מיה על" "דְִַַָָה

ה מים אמר זה על ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  
ׁש כּ תוּ ב בּ מ"ה, נבראוּ  וּ צבאם

ח ) מע שׂ ה (תהלים  ׁש מי אראה  כּ י
וכתוּ ב וג וֹ '. אדּ יר(שם )אצבּ עתי מ"ה 

"ה וֹ ד ּת נה" אׁש ר  הארץ בּ כל ׁש מ
הוּ א  המים על ה מים". על"
א וֹ ר ׁש בּ רא מוּ ם  בּ ם, לעלוֹ ת
בּ ׁש ם  ועלה  בּ זה זה והתלבּ ׁש  לאוֹ רוֹ 
- אלהים  בּ רא בּ ראׁש ית  כּ ן ועל עליוֹ ן .
לא  מ"ה ׁש הרי העליוֹ ן, אלהים זה

נבנה. ולא  ּכ היה

יר"מאמרי  ה הר כג הקמת

אלּ ין אלּ א  אתוון דּ אתמכן בּ ׁש עתא  
לתּת א .(מאילין) מ לּ עילא אלּ "ה 

וקיטא מאנהא  לברּת א  א וֹ זיפת  וא ּמ א
לּה  קׁש יטא ואימתי בּ קיׁש וּ טהא. ל ּה 
דאתחז וֹ ן  בּ ׁש עתא  חזי. כדקא  בּ קיׁש וּ טהא
אל כג) (שמות דּ כּת יב, דּ כ וּ רא , כּ ל קּמ ּה 
דא ּת  כּ מה אדוֹ ן אקרי ודא יי, האד וֹ ן ּפ ני

ג )אמר, כּ ל(יהושע  אדוֹ ן הבּ רית ארוֹ ן הנּ ה  
י', ואעילת ה' נפקת כּ דין  הארץ.
דּ כל לקבליה וֹ ן דכוּ רא  בּ מאני ואתקיטת

בּ ישׂ ראל. דּ כר

מעילאואתוון ישׂ ראל לוֹ ן מ ׁש כן אחרנין  
דּ א  אתר מב)לגבּ י א לּ ה(תהלים 

דּ מעאי  וׁש פיכנא  בּ פוּ מאי אד כּ רנא  אזכּ רה.
אלין) אתוון לאמשכא בגין נפשי וּ כדין (ברעות 

למהוי  אלהים , בּ ית עד מעילא  אדדּ ם 
וּ במאי, דיליּה . כּ גוונא מב)אלהים (תהלים 

ח וֹ גג. המוֹ ן ותוֹ דה ר נּ ה  בּ קוֹ ל

י תיקה סלע ְְְִִִִֶַַָר 
בּ נאאמר דילי ׁש תיקא  אלעזר ר בּ י 

מק דּ ׁש א וּ בנא לעילא  מק דּ ׁש א
מׁש ּת וֹ קא בּ סלע מלּ ה וּ בו דּ אי לתּת א .

דּ אמרנ  מה בּ סלע מ לּ ה  ואתערנאבּ תרין . א  
דּ ׁש תיקנא מה בּ ׁש ּת ים מ ׁש ּת וֹ קא  בּ יּה ,

כּ חדא . עלמין ּת רין ואיבנוּ  דּ אבר וּ 

האוֹ תיּ וֹ ת אלּ א, ׁש נּ מ ׁש כוּ  בּ ׁש עה 
אלּ "ה  [מאלּ וּ ] הלּ לוּ 
לבּ ת  הלותה והאם למּט ה . מלמעלה
בּ תכׁש יטיה. א וֹ תּה  וקטה בּ גדיה 
בּ תכׁש יטיה  אוֹ ת ּה  ק טה  וּ מתי
זכר , כּ ל לפניה ׁש נּ ראוּ  בּ ׁש עה כּ ראוּ י?

כג )ׁש כּ תוּ ב  ה'.(שמות האדוֹ ן  ּפ ני אל 
אדוֹ  נקרא ׁש נּ אמרוזה כּ מוֹ  ג )ן , (יהושע 

ואז  הארץ . כּ ל אדוֹ ן הבּ רית אר וֹ ן  הנּ ה
והתק טה  י ', ונכנסה  ה ' יצאה
זכר כּ ל ׁש ל כּ נגדּ ם זכר ׁש ל בּ כלים

בּ ישׂ ראל.

אוֹ תם ואוֹ תיּ וֹ ת  מוֹ ׁש כים אחרוֹ ת 
לּמ ק וֹ ם  מלמעלה  ישׂ ראל

מב )הזּ ה. אזכּ יר(תהלים  אז כּ רה. אלּ ה 
נפ ׁש י [בּ רצ וֹ ן דּ מע וֹ תי  ואׁש ּפ בּ פי 
ואז  הלּ לוּ ], האוֹ תיּ וֹ ת להמ ׁש י כּ די
אלהים, בּ ית עד מלמעלה אדּ דּ ם
וּ ב ּמ ה? ׁש ה וּ א. כּ מוֹ  אלהים ׁש יּ היה

חוֹ גג .(שם ) המוֹ ן ותוֹ דה ר נּ ה  בּ ק וֹ ל

י תיקה סלע ְְְִִִִֶַַָר 
ׁש לּ יאמר  התיקה  אלעזר , רבּ י 

וּ בנתה  למעלה מק דּ ׁש  בּ נתה
בּ סלע דּ בּ וּ ר וּ בודּ אי  למּט ה, מקדּ ׁש 
מה  - בּ סלע מלּ ה בּ ׁש ּת ים. וּ ׁש תיקה
ׁש תיקה  בוֹ , והתעוֹ רר ּת י אמר ּת י 
ונבנוּ  ׁש נּ ברא וּ  תקּת י מה - בּ ׁש ּת ים 

יחד. ע וֹ למוֹ ת  ׁש ני 



יר"מאמרי  ה הר הקמת כב 

בּ ׁש מא . אלּ "ה  וסליק אלּ ה, וּ ברא דּ נהיר 
ואׁש ּת לים בּ אלּ ין א לּ ין אתוון אתחבּ רוּ ן 
לא אלּ ה ברא  לא  ועד אלהים . בּ ׁש מא 
בּ עגלא דּ חב וּ  וא נּ וּ ן  אלהים. בּ ׁש מא סליק

בעלמא) אמר וּ (נ"א דנא רזא  על לכ). (שמות 
ישׂ ראל.  אלהי אלּ ה

למע  א א  ללע  באנ לא  ְְִִֵֶַָָָָָֹֹאלמלא
י  זה ֶֶַאת

ה וּ אוּ כמה הכי  בּ א לּ ה , מ"י דּ א ׁש ּת ּת ף 
דא וּ ברזא  ּת דיר . דּ אׁש ּת ּת ף  ׁש מא
חמינא ולא  אל יּ הוּ  וּ פרח  עלמא . אתק יּ ים 

מ לּ ה  ידענא  וּ מנּ יּה  דא וֹ קימנא(דא)ליּה . 
רבּ י (וקאימנא) אתא  דיל ּה . וסתרא  רזא  על

קּמ י ּה . וא ׁש ּת טחוּ  חברייא וכלהוּ  אלעזר 
לעלמא אתינא לא  אלמלא ואמר וּ  בּ כוּ 

דּ יּ י. דּ א  למ ׁש מע  אלּ א

נה" א ר האר כל  מ איר  ְְְֲִִֶֶַָָָָָמ "ה
" מיה על" "דְִַַָָה

וחיליהוֹ ן אמר ׁש מיא דּ א על ׁש מעוֹ ן רבּ י 
דּ כתיב אתבּ ריאוּ , שם)בּ ּמ "ה (תהלים  

וגו' אצבּ עוֹ תי מע שׂ ה  ׁש מי אראה  כּ י
שם)וּ כתיב, בּ כל(תהלים  ׁש מ אדּ יר מ "ה  

המים", על" " הוֹ ד ּת נה" אׁש ר הארץ
בּ גין  בּ ׁש מא. לסלקא איה וּ  ה מים  על
בדא דּ א  ואתל בּ ׁש  לנה וֹ רי ּה  נה וֹ רא  דּ ברא 
בּ רא ׁש ית  דּ א ועל ע לּ אה. בּ ׁש מא וסליק
מ"ה דּ הא עלּ אה , אלהים דּ א  אלהים , בּ רא 

אתבּ ני. ולא הכי  הוי לא 

וּ ברא  ׁש ּמ איר יקר בּ לב וּ ׁש  והתלבּ ׁש 
התח בּ ר וּ  בּ ם. א לּ ה ועלה אלּ ה,
בּ ם  ונ ׁש למוּ  בּ א לּ וּ , אלּ וּ  האוֹ ת יּ וֹ ת

אלּ ה )אלהים אלּ ה,(מ "י  ׁש בּ רא וטרם . 
ׁש חטאוּ  והם אלהים, בּ ם  עלה לא
זה  סוֹ ד ועל בּ עוֹ לם], [נ"א  בּ עגל

לב )אמר וּ  ישׂ ראל.(שמות אלהי א לּ ה 

למע  א א  ללע  באנ לא  ְְִִֵֶַָָָָָֹֹאלמלא
י  זה ֶֶַאת

הוּ א וּ כמוֹ   ּכ בּ א לּ ה, מ"י ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  
וּ בּס וֹ ד  ּת מיד, ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  הם
ולא  אליּ ה וּ  וּ פרח הע וֹ לם. התק יּ ם הזּ ה
הדּ בר ידעּת י וּ מּמ נּ וּ  אוֹ תוֹ , ראיתי
והּס תר ה ּס וֹ ד על [ׁש העמדּת י] [הזּ ה]
החברים  וכל אלעזר ר בּ י בּ א ׁש לּ ּה .
אלמלא  ואמרוּ , בּ כוּ  לפניו. והׁש ּת ּט חוּ 
- זה את לׁש מע  א לּ א לע וֹ לם באנ וּ  לא

דּ י.

נה" א ר האר כל  מ איר  ְְְֲִִֶֶַָָָָָמ "ה
" מיה על" "דְִַַָָה

ה מים אמר זה על ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  
ׁש כּ תוּ ב בּ מ"ה, נבראוּ  וּ צבאם

ח ) מע שׂ ה (תהלים  ׁש מי אראה  כּ י
וכתוּ ב וג וֹ '. אדּ יר(שם )אצבּ עתי מ"ה 

"ה וֹ ד ּת נה" אׁש ר  הארץ בּ כל ׁש מ
הוּ א  המים על ה מים". על"
א וֹ ר ׁש בּ רא מוּ ם  בּ ם, לעלוֹ ת
בּ ׁש ם  ועלה  בּ זה זה והתלבּ ׁש  לאוֹ רוֹ 
- אלהים  בּ רא בּ ראׁש ית  כּ ן ועל עליוֹ ן .
לא  מ"ה ׁש הרי העליוֹ ן, אלהים זה

נבנה. ולא  ּכ היה

יר"מאמרי  ה הר כג הקמת

אלּ ין אלּ א  אתוון דּ אתמכן בּ ׁש עתא  
לתּת א .(מאילין) מ לּ עילא אלּ "ה 

וקיטא מאנהא  לברּת א  א וֹ זיפת  וא ּמ א
לּה  קׁש יטא ואימתי בּ קיׁש וּ טהא. ל ּה 
דאתחז וֹ ן  בּ ׁש עתא  חזי. כדקא  בּ קיׁש וּ טהא
אל כג) (שמות דּ כּת יב, דּ כ וּ רא , כּ ל קּמ ּה 
דא ּת  כּ מה אדוֹ ן אקרי ודא יי, האד וֹ ן ּפ ני

ג )אמר, כּ ל(יהושע  אדוֹ ן הבּ רית ארוֹ ן הנּ ה  
י', ואעילת ה' נפקת כּ דין  הארץ.
דּ כל לקבליה וֹ ן דכוּ רא  בּ מאני ואתקיטת

בּ ישׂ ראל. דּ כר

מעילאואתוון ישׂ ראל לוֹ ן מ ׁש כן אחרנין  
דּ א  אתר מב)לגבּ י א לּ ה(תהלים 

דּ מעאי  וׁש פיכנא  בּ פוּ מאי אד כּ רנא  אזכּ רה.
אלין) אתוון לאמשכא בגין נפשי וּ כדין (ברעות 

למהוי  אלהים , בּ ית עד מעילא  אדדּ ם 
וּ במאי, דיליּה . כּ גוונא מב)אלהים (תהלים 

ח וֹ גג. המוֹ ן ותוֹ דה ר נּ ה  בּ קוֹ ל

י תיקה סלע ְְְִִִִֶַַָר 
בּ נאאמר דילי ׁש תיקא  אלעזר ר בּ י 

מק דּ ׁש א וּ בנא לעילא  מק דּ ׁש א
מׁש ּת וֹ קא בּ סלע מלּ ה וּ בו דּ אי לתּת א .

דּ אמרנ  מה בּ סלע מ לּ ה  ואתערנאבּ תרין . א  
דּ ׁש תיקנא מה בּ ׁש ּת ים מ ׁש ּת וֹ קא  בּ יּה ,

כּ חדא . עלמין ּת רין ואיבנוּ  דּ אבר וּ 

האוֹ תיּ וֹ ת אלּ א, ׁש נּ מ ׁש כוּ  בּ ׁש עה 
אלּ "ה  [מאלּ וּ ] הלּ לוּ 
לבּ ת  הלותה והאם למּט ה . מלמעלה
בּ תכׁש יטיה. א וֹ תּה  וקטה בּ גדיה 
בּ תכׁש יטיה  אוֹ ת ּה  ק טה  וּ מתי
זכר , כּ ל לפניה ׁש נּ ראוּ  בּ ׁש עה כּ ראוּ י?

כג )ׁש כּ תוּ ב  ה'.(שמות האדוֹ ן  ּפ ני אל 
אדוֹ  נקרא ׁש נּ אמרוזה כּ מוֹ  ג )ן , (יהושע 

ואז  הארץ . כּ ל אדוֹ ן הבּ רית אר וֹ ן  הנּ ה
והתק טה  י ', ונכנסה  ה ' יצאה
זכר כּ ל ׁש ל כּ נגדּ ם זכר ׁש ל בּ כלים

בּ ישׂ ראל.

אוֹ תם ואוֹ תיּ וֹ ת  מוֹ ׁש כים אחרוֹ ת 
לּמ ק וֹ ם  מלמעלה  ישׂ ראל

מב )הזּ ה. אזכּ יר(תהלים  אז כּ רה. אלּ ה 
נפ ׁש י [בּ רצ וֹ ן דּ מע וֹ תי  ואׁש ּפ בּ פי 
ואז  הלּ לוּ ], האוֹ תיּ וֹ ת להמ ׁש י כּ די
אלהים, בּ ית עד מלמעלה אדּ דּ ם
וּ ב ּמ ה? ׁש ה וּ א. כּ מוֹ  אלהים ׁש יּ היה

חוֹ גג .(שם ) המוֹ ן ותוֹ דה ר נּ ה  בּ ק וֹ ל

י תיקה סלע ְְְִִִִֶַַָר 
ׁש לּ יאמר  התיקה  אלעזר , רבּ י 

וּ בנתה  למעלה מק דּ ׁש  בּ נתה
בּ סלע דּ בּ וּ ר וּ בודּ אי  למּט ה, מקדּ ׁש 
מה  - בּ סלע מלּ ה בּ ׁש ּת ים. וּ ׁש תיקה
ׁש תיקה  בוֹ , והתעוֹ רר ּת י אמר ּת י 
ונבנוּ  ׁש נּ ברא וּ  תקּת י מה - בּ ׁש ּת ים 

יחד. ע וֹ למוֹ ת  ׁש ני 



יר"מאמרי  ה הר הקמת כד 

יחד, מדיע ה רא  יְִִִִֵֶַַ
לה אי  למיניה צבאת  ציא ְְְִִֵֵֶֶֶָָוה

 ְֶח
ׁש לימוּ אמר  וּ להלאה  מכּ אן ׁש מע וֹ ן רבּ י 

דּ כתיב , מ)דקרא, ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
דּ איצטרי אנּ וּ ן דּ רגּ ין ּת רין צבאם , בּ מסּפ ר
דּ א חד מינייה וּ . חד  כּ ל  רׁש ים  למהוי
ודא עלּ אה  דא מ "י. וחד  מ"ה. דּ א ּת מר

ואמר  רׁש ים עלּ אה  דּ א קסח תּת אה . (שמות  
ב) וקלח ה ּמ וֹ ציאב', צבאם, בּ מס ּפ ר  ה ּמ וֹ ציא 

כּ גוונא כּ וּ ותיּה . ולית דּ אׁש ּת מוֹ דע  ההוּ א
ה ּמ וֹ ציא הארץ . מן לחם הּמ וֹ ציא דא 
תּת אה , דרגא דּ א  דאׁש ּת מוֹ דעא  ההוּ א
א נּ וּ ן  ר בּ וֹ א  ׁש ּת ין בּ מסּפ ר חד. וכלא
לזינייהוּ  חילין ואּפ יק וּ  כּ חדא, דּ קיּ ימין

חׁש בּ נא . ל וֹ ן דּ לית

למ ת תא הציא  הה ה ְְִִֵֵֶַַַָֹכח
דא)(נ"א  ׁש ּת ין,כגוונא א נּ וּ ן  בּ ין לכלּ ם,

יקרא . בּ ׁש ם דּ ילה וֹ ן, חילין כּ ל בּ ין
לוֹ ן  דּ קרא  תימא אי יקרא. בּ ׁש ם מאי
בּ ׁש מוֹ  כּ ן  דאם  ה וּ א, הכי לאו בּ ׁש מהתהוֹ ן,
לא דא דדרגא  בּ זמנא  אלּ א ליּה . מ בּ עי

בּ ׁש מא אוֹ ליד (לעילא)סליק  לא מ "י, ואקרי 
דּ כלהוּ  גּ ב על אף  לזיניּה  טמירין אּפ יק  ולא
א לּ "ה דּ ברא  כּ יון בּ יּה . טמירין הווּ 
כּ דין  אלהים, ואקרי בּ ׁש מיּה  ואס ּת לּ ק
ודא בּ ׁש לימ וּ , ל וֹ ן אּפ יק דא דּ ׁש מא  בּ חילא
קרא דּ ילי ּה  ׁש ם  בּ ההוּ א  יקרא , בּ ׁש ם ה וּ א 
לאתקיימא וזינא  זינא כּ ל  וא ּפ יק 

דא  כּ גוונא לא)בּ ׁש לימ וּ תיּה . ראה(שמות  
בׁש  לאתקיימאקראתי ׁש מי אדכּ רנא ם . 

ב  ד
ע"ב 

יחד, מדיע ה רא  יְִִִִֵֶַַ
לה אי למיניה צבאת  ציא ְְְִִֵֵֶֶֶָָוה

 ְֶח
והלאה אמר מכּ אן ׁש מעוֹ ן , רבּ י 

ׁש כּ תוּ ב  הכּ תוּ ב, (ישעיהׁש למ וּ ת 
ׁש ּת ימ ) צבאם . במסּפ ר הּמ וֹ ציא

כּ ל  ר ׁש וּ מה להיוֹ ת ׁש צּ רי הן דרגוֹ ת
מ "ה, ׁש נּ אמר זה אחת מהן . אחת 
זוֹ  ּת חּת וֹ נה. וזוֹ  עליוֹ נה  זוֹ  מ "י. ואחת
הּמ וֹ ציא  ואוֹ מר ר ׁש וּ מה, העליוֹ נה
הנּ וֹ דע אוֹ תוֹ  - הּמ וֹ ציא צבאם. במס ּפ ר 
מן  לחם הּמ וֹ ציא זה כּ מוֹ  כּ מוֹ ת וֹ . ואין
זוֹ  ׁש נּ וֹ דע . ההוּ א - הּמ וֹ ציא הארץ .
אחד. והכּ ל הּת חּת וֹ נה, הדּ ר גּ ה
ׁש עוֹ מדים  הם ר בּ וֹ א ׁש ים - בּ מס ּפ ר 
ׁש אין  למיניהם צבאוֹ ת וה וֹ ציאוּ  יחד,

חׁש בּ וֹ ן. להם

את הציא הה ה למ תכח  ְְִִֵֵֶַַַָֹ
אוֹ תם [נ"א בּ ין - לכלּ ם  זה]. כּ מ וֹ 

- צבאוֹ תם כּ ל בּ ין ה ים,
אם  יקרא? בּ ׁש ם זּ ה מה יקרא. בּ ׁש ם 
זה  - בּ ׁש מוֹ תיהם להם ׁש ּק רא ּת אמר 
להיוֹ ת  צרי היה  , ּכ ׁש אם  , ּכ אינוֹ 
לא  ה זּ וֹ  ׁש ה דּ ר גּ ה בּ זמן  אלּ א  בּ ׁש מוֹ .
מ"י, ונקראת [למעלה] בּ ם ע וֹ לה 
נסּת רים  מ וֹ ציאה ולא מ וֹ לידה  לא
טמוּ נים  היוּ  ׁש כּ לּ ם גּ ב  על אף  למינּה ,
ב ׁש מ וֹ  והתע לּ ה  אלּ ה ׁש בּ רא כּ יון בּ ּה .
הזּ ה  הם בּ כח אז אלהים, ונקרא
בּ ׁש ם  הוּ א וזה בּ ׁש למוּ ת. אוֹ תם הוֹ ציא 
והוֹ ציא  קרא  ׁש לּ וֹ  הם בּ אוֹ תוֹ  יקרא,
כּ מ וֹ  ב ׁש למוּ תוֹ . ׁש יּ תק יּ מוּ  וּ מין מין כּ ל

יר"מאמרי  ה הר כההקמת

א ׁש למ וּ תי ּה . קיּ וּ ם על בּ צלאל 

  א למעלה, נע ר לא  אי  מְְְְִֶֶַַַָָֹ
למה נער ְְֶַַָֹלא

מ)אוֹ נים מרוֹ ב אוֹ נים ,(ישעיה מרוֹ ב מאי , 
ב)דּ א רל"א דּ רגּ ין,(פקודי ריׁש  

בּ יּה  ואסּת לּ ק וּ  רעוּ תין כּ ל בּ יּה  (דף דּ סליקוּ  
ע "ב) רזאב דּ א כּ ח  ואּמ יץ  סתים . בארח 

אלהים בּ ׁש ם  דּ אס ּת לּ ק  ע לּ אה דּ עלמא 
ׁש ּת ין  מא נּ וּ ן  נע דּ ר  לא  איׁש  כּ דקאמרן.
דּ איׁש  וּ בגין דׁש מא . בּ חילא  דּ אפיק ר בּ וֹ א
י שׂ ראל דּ מיתוּ  אתר בּ כל נעדּ ר, לא
אעדר ולא אתמנ וּ ן בּ חוֹ בייהוֹ  ואתענׁש וּ 

א)מאנּ וּ ן כ "ב  שמות  א', רבּ וֹ א(קנ"ז ׁש ּת ין 
חדא . די וּ קנא  כּ לא למהוי בּ גין חד. אפיל וּ 
לא הכי א וּ ף  לעילא , נעדּ ר  לא  דּ איׁש  כּ מה

לתּת א . נעדּ ר

ב סרי א תאה, אל עפר, ְְְִִֶֶַָָָָָָֹעפר ,
לא מע רי הרי , להע ְֲִִֵֵֶַַָָֹעדי

 ְֵֵָירקב
וּ נׁש ק אׁש ּת ּט ח  בּ ארעא  ח יּ יא  רבּ י 

עפרא ואמר וּ בכה לעפרא,
א ּת  כּ ּמ ה  קדל, קׁש י א ּת  כּ ּמ ה  עפרא
כּ ל , ּב יתבּ לוּ ן  עינא מחמ דּ י  דּ כל  בּ חציפוּ .
כּ ּמ ה ותידוּ ק. ּת יכוּ ל דּ עלמא נהוֹ רין ע ּמ וּ די
נהיר דּ הוה  ק דּ יׁש א בּ וֹ צינא  חציפא, א ּת 
דּ זכוּ תיּה  ממ נּ א רברבא ׁש לּ יטא  עלמא,
ׁש מעוֹ ן  רבּ י . ּב את בּ לי  עלמא  מקיּ ים 
בּ לי  אנ ּת  דּ עלמין נהיר וּ  דּ בוּ צינא  נהיר וּ 
א ׁש ּת וֹ מם עלמא. ונהג ק יּ ים  ואנּת  בּ עפרא 

לא )זה בׁש ם.(שמות קראתי ראה 
על  בּ צלאל ׁש יּ תק יּ ם ׁש מי הזכּ רּת י

ׁש למ וּ תוֹ . ק יּ וּ ם

  א למעלה, נע ר לא  אי  מְְְְִֶֶַַַָָֹ
למה נער ְְֶַַָֹלא

מרבמ ).(ישעיהאוֹ ניםמרב  זּ ה מה  
ה דּ רגוֹ ת, ראׁש  זה  א וֹ נים?
ב וֹ  ועליּ תם הרצ וֹ נ וֹ ת כּ ל בּ וֹ  ׁש ע וֹ לים
ס וֹ ד  זה - כּ ח  ואּמ יץ  נס ּת ר. בּ דר
ב ם  ׁש התעלּ ה העליוֹ ן הע וֹ לם
- נעדּ ר לא  איׁש  ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  אלהים
בּ כח ׁש הוֹ ציא  רבּ וֹ א  ׁש ים מא וֹ תם
בּ כל  נע דּ ר, לא ׁש איׁש  וּ מ וּ ם הם.
ונענׁש וּ  ישׂ ראל ׁש ּמ תוּ  מקוֹ ם
מאוֹ תם  נעדּ ר  ולא נמנוּ  בּ חטאיהם,
להיוֹ ת  כּ די אחד אפלּ וּ  רבּ וֹ א ׁש ים
נעדּ ר לא ׁש איׁש  כּ מוֹ  אחת. צ וּ רה הכּ ל

למ ּט ה. נעדּ ר לא  ּכ אף  למעלה,

ב סרי א תאה, אל עפר, ְְְִִֶֶַָָָָָָֹעפר ,
לא מע רי הרי , להע ְֲִִֵֵֶַַָָֹעדי

 ְֵֵָירקב
את הׁש ּת ּט ח ונק בּ ארץ  ח יּ יא ר בּ י 

וּ ב עפר ,העפר, ואמר: כה 
אּת ה  כּ ּמ ה ערף, ק ׁש ה  אּת ה כּ ּמ ה עפר ,
ירקב וּ  העין מחמדּ י ׁש כּ ל בּ חצ ּפ ה,
ּת אכל  העוֹ לם אוֹ רוֹ ת עּמ וּ די כּ ל , ב
הּמ א וֹ ר חצוּ ף, אּת ה כּ ּמ ה  ותׁש חק.

את (ר ׁש בּ "י )הּק דוֹ ׁש  מאיר ׁש היה  
ׁש ּמ מנּ ה, הגּ דוֹ ל הלּ יט הע וֹ לם,
ירקב הע וֹ לם, את מעמידה ׁש זּ כוּ תוֹ 
א וֹ ר הּמ אוֹ ר, אוֹ ר ׁש מע וֹ ן , ר בּ י . ּב



יר"מאמרי  ה הר הקמת כד 

יחד, מדיע ה רא  יְִִִִֵֶַַ
לה אי  למיניה צבאת  ציא ְְְִִֵֵֶֶֶָָוה

 ְֶח
ׁש לימוּ אמר  וּ להלאה  מכּ אן ׁש מע וֹ ן רבּ י 

דּ כתיב , מ)דקרא, ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
דּ איצטרי אנּ וּ ן דּ רגּ ין ּת רין צבאם , בּ מסּפ ר
דּ א חד מינייה וּ . חד  כּ ל  רׁש ים  למהוי
ודא עלּ אה  דא מ "י. וחד  מ"ה. דּ א ּת מר

ואמר  רׁש ים עלּ אה  דּ א קסח תּת אה . (שמות  
ב) וקלח ה ּמ וֹ ציאב', צבאם, בּ מס ּפ ר  ה ּמ וֹ ציא 

כּ גוונא כּ וּ ותיּה . ולית דּ אׁש ּת מוֹ דע  ההוּ א
ה ּמ וֹ ציא הארץ . מן לחם הּמ וֹ ציא דא 
תּת אה , דרגא דּ א  דאׁש ּת מוֹ דעא  ההוּ א
א נּ וּ ן  ר בּ וֹ א  ׁש ּת ין בּ מסּפ ר חד. וכלא
לזינייהוּ  חילין ואּפ יק וּ  כּ חדא, דּ קיּ ימין

חׁש בּ נא . ל וֹ ן דּ לית

למ ת תא הציא  הה ה ְְִִֵֵֶַַַָֹכח
דא)(נ"א  ׁש ּת ין,כגוונא א נּ וּ ן  בּ ין לכלּ ם,

יקרא . בּ ׁש ם דּ ילה וֹ ן, חילין כּ ל בּ ין
לוֹ ן  דּ קרא  תימא אי יקרא. בּ ׁש ם מאי
בּ ׁש מוֹ  כּ ן  דאם  ה וּ א, הכי לאו בּ ׁש מהתהוֹ ן,
לא דא דדרגא  בּ זמנא  אלּ א ליּה . מ בּ עי

בּ ׁש מא אוֹ ליד (לעילא)סליק  לא מ "י, ואקרי 
דּ כלהוּ  גּ ב על אף  לזיניּה  טמירין אּפ יק  ולא
א לּ "ה דּ ברא  כּ יון בּ יּה . טמירין הווּ 
כּ דין  אלהים, ואקרי בּ ׁש מיּה  ואס ּת לּ ק
ודא בּ ׁש לימ וּ , ל וֹ ן אּפ יק דא דּ ׁש מא  בּ חילא
קרא דּ ילי ּה  ׁש ם  בּ ההוּ א  יקרא , בּ ׁש ם ה וּ א 
לאתקיימא וזינא  זינא כּ ל  וא ּפ יק 

דא  כּ גוונא לא)בּ ׁש לימ וּ תיּה . ראה(שמות  
בׁש  לאתקיימאקראתי ׁש מי אדכּ רנא ם . 

ב  ד
ע"ב 

יחד, מדיע ה רא  יְִִִִֵֶַַ
לה אי למיניה צבאת  ציא ְְְִִֵֵֶֶֶָָוה

 ְֶח
והלאה אמר מכּ אן ׁש מעוֹ ן , רבּ י 

ׁש כּ תוּ ב  הכּ תוּ ב, (ישעיהׁש למ וּ ת 
ׁש ּת ימ ) צבאם . במסּפ ר הּמ וֹ ציא

כּ ל  ר ׁש וּ מה להיוֹ ת ׁש צּ רי הן דרגוֹ ת
מ "ה, ׁש נּ אמר זה אחת מהן . אחת 
זוֹ  ּת חּת וֹ נה. וזוֹ  עליוֹ נה  זוֹ  מ "י. ואחת
הּמ וֹ ציא  ואוֹ מר ר ׁש וּ מה, העליוֹ נה
הנּ וֹ דע אוֹ תוֹ  - הּמ וֹ ציא צבאם. במס ּפ ר 
מן  לחם הּמ וֹ ציא זה כּ מוֹ  כּ מוֹ ת וֹ . ואין
זוֹ  ׁש נּ וֹ דע . ההוּ א - הּמ וֹ ציא הארץ .
אחד. והכּ ל הּת חּת וֹ נה, הדּ ר גּ ה
ׁש עוֹ מדים  הם ר בּ וֹ א ׁש ים - בּ מס ּפ ר 
ׁש אין  למיניהם צבאוֹ ת וה וֹ ציאוּ  יחד,

חׁש בּ וֹ ן. להם

את הציא הה ה למ תכח  ְְִִֵֵֶַַַָֹ
אוֹ תם [נ"א בּ ין - לכלּ ם  זה]. כּ מ וֹ 

- צבאוֹ תם כּ ל בּ ין ה ים,
אם  יקרא? בּ ׁש ם זּ ה מה יקרא. בּ ׁש ם 
זה  - בּ ׁש מוֹ תיהם להם ׁש ּק רא ּת אמר 
להיוֹ ת  צרי היה  , ּכ ׁש אם  , ּכ אינוֹ 
לא  ה זּ וֹ  ׁש ה דּ ר גּ ה בּ זמן  אלּ א  בּ ׁש מוֹ .
מ"י, ונקראת [למעלה] בּ ם ע וֹ לה 
נסּת רים  מ וֹ ציאה ולא מ וֹ לידה  לא
טמוּ נים  היוּ  ׁש כּ לּ ם גּ ב  על אף  למינּה ,
ב ׁש מ וֹ  והתע לּ ה  אלּ ה ׁש בּ רא כּ יון בּ ּה .
הזּ ה  הם בּ כח אז אלהים, ונקרא
בּ ׁש ם  הוּ א וזה בּ ׁש למוּ ת. אוֹ תם הוֹ ציא 
והוֹ ציא  קרא  ׁש לּ וֹ  הם בּ אוֹ תוֹ  יקרא,
כּ מ וֹ  ב ׁש למוּ תוֹ . ׁש יּ תק יּ מוּ  וּ מין מין כּ ל

יר"מאמרי  ה הר כההקמת

א ׁש למ וּ תי ּה . קיּ וּ ם על בּ צלאל 

  א למעלה, נע ר לא  אי  מְְְְִֶֶַַַָָֹ
למה נער ְְֶַַָֹלא

מ)אוֹ נים מרוֹ ב אוֹ נים ,(ישעיה מרוֹ ב מאי , 
ב)דּ א רל"א דּ רגּ ין,(פקודי ריׁש  

בּ יּה  ואסּת לּ ק וּ  רעוּ תין כּ ל בּ יּה  (דף דּ סליקוּ  
ע "ב) רזאב דּ א כּ ח  ואּמ יץ  סתים . בארח 

אלהים בּ ׁש ם  דּ אס ּת לּ ק  ע לּ אה דּ עלמא 
ׁש ּת ין  מא נּ וּ ן  נע דּ ר  לא  איׁש  כּ דקאמרן.
דּ איׁש  וּ בגין דׁש מא . בּ חילא  דּ אפיק ר בּ וֹ א
י שׂ ראל דּ מיתוּ  אתר בּ כל נעדּ ר, לא
אעדר ולא אתמנ וּ ן בּ חוֹ בייהוֹ  ואתענׁש וּ 

א)מאנּ וּ ן כ "ב  שמות  א', רבּ וֹ א(קנ"ז ׁש ּת ין 
חדא . די וּ קנא  כּ לא למהוי בּ גין חד. אפיל וּ 
לא הכי א וּ ף  לעילא , נעדּ ר  לא  דּ איׁש  כּ מה

לתּת א . נעדּ ר

ב סרי א תאה, אל עפר, ְְְִִֶֶַָָָָָָֹעפר ,
לא מע רי הרי , להע ְֲִִֵֵֶַַָָֹעדי

 ְֵֵָירקב
וּ נׁש ק אׁש ּת ּט ח  בּ ארעא  ח יּ יא  רבּ י 

עפרא ואמר וּ בכה לעפרא,
א ּת  כּ ּמ ה  קדל, קׁש י א ּת  כּ ּמ ה  עפרא
כּ ל , ּב יתבּ לוּ ן  עינא מחמ דּ י  דּ כל  בּ חציפוּ .
כּ ּמ ה ותידוּ ק. ּת יכוּ ל דּ עלמא נהוֹ רין ע ּמ וּ די
נהיר דּ הוה  ק דּ יׁש א בּ וֹ צינא  חציפא, א ּת 
דּ זכוּ תיּה  ממ נּ א רברבא ׁש לּ יטא  עלמא,
ׁש מעוֹ ן  רבּ י . ּב את בּ לי  עלמא  מקיּ ים 
בּ לי  אנ ּת  דּ עלמין נהיר וּ  דּ בוּ צינא  נהיר וּ 
א ׁש ּת וֹ מם עלמא. ונהג ק יּ ים  ואנּת  בּ עפרא 

לא )זה בׁש ם.(שמות קראתי ראה 
על  בּ צלאל ׁש יּ תק יּ ם ׁש מי הזכּ רּת י

ׁש למ וּ תוֹ . ק יּ וּ ם

  א למעלה, נע ר לא  אי  מְְְְִֶֶַַַָָֹ
למה נער ְְֶַַָֹלא

מרבמ ).(ישעיהאוֹ ניםמרב  זּ ה מה  
ה דּ רגוֹ ת, ראׁש  זה  א וֹ נים?
ב וֹ  ועליּ תם הרצ וֹ נ וֹ ת כּ ל בּ וֹ  ׁש ע וֹ לים
ס וֹ ד  זה - כּ ח  ואּמ יץ  נס ּת ר. בּ דר
ב ם  ׁש התעלּ ה העליוֹ ן הע וֹ לם
- נעדּ ר לא  איׁש  ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  אלהים
בּ כח ׁש הוֹ ציא  רבּ וֹ א  ׁש ים מא וֹ תם
בּ כל  נע דּ ר, לא ׁש איׁש  וּ מ וּ ם הם.
ונענׁש וּ  ישׂ ראל ׁש ּמ תוּ  מקוֹ ם
מאוֹ תם  נעדּ ר  ולא נמנוּ  בּ חטאיהם,
להיוֹ ת  כּ די אחד אפלּ וּ  רבּ וֹ א ׁש ים
נעדּ ר לא ׁש איׁש  כּ מוֹ  אחת. צ וּ רה הכּ ל

למ ּט ה. נעדּ ר לא  ּכ אף  למעלה,

ב סרי א תאה, אל עפר, ְְְִִֶֶַָָָָָָֹעפר ,
לא מע רי הרי , להע ְֲִִֵֵֶַַָָֹעדי

 ְֵֵָירקב
את הׁש ּת ּט ח ונק בּ ארץ  ח יּ יא ר בּ י 

וּ ב עפר ,העפר, ואמר: כה 
אּת ה  כּ ּמ ה ערף, ק ׁש ה  אּת ה כּ ּמ ה עפר ,
ירקב וּ  העין מחמדּ י ׁש כּ ל בּ חצ ּפ ה,
ּת אכל  העוֹ לם אוֹ רוֹ ת עּמ וּ די כּ ל , ב
הּמ א וֹ ר חצוּ ף, אּת ה כּ ּמ ה  ותׁש חק.

את (ר ׁש בּ "י )הּק דוֹ ׁש  מאיר ׁש היה  
ׁש ּמ מנּ ה, הגּ דוֹ ל הלּ יט הע וֹ לם,
ירקב הע וֹ לם, את מעמידה ׁש זּ כוּ תוֹ 
א וֹ ר הּמ אוֹ ר, אוֹ ר ׁש מע וֹ ן , ר בּ י . ּב
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תתגּ אי  לא  עפרא  עפרא ואמר חדא, רגעא 
דּ הא דּ עלמא ע ּמ וּ דין  ּב יתמּס רוּ ן  דּ לא 

. ּב אתבּ לי לא ׁש מע וֹ ן ר בּ י

עליה מעלי עלינת, דלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָכנפי
,נ אלעזר רי ואת  מע רי ְְְְִִִֶֶֶַַָָאת

הרקיע  לייבת   ליְִִִִַַָָוע
יוֹ סי קם ורבּ י אזל בּ כי . והוה  ח יּ יא  רבּ י 

אר בּ עין  אתענּ י יוֹ מא  מהה וּ א  עּמ יּה .
לית  ליּה  אמר וּ  ׁש מעוֹ ן . לרבּ י למחמי יוֹ מין
ואתענּ י  בּ כה  ליּה . למחמי ראי אנּת 
בּ חזווא ליּה  אחזיאוּ  אחרינין. יוֹ מין ארבּ עין
לעאן  דּ הו וּ  בּ ריּה , אלעזר ורבּ י ׁש מעוֹ ן לרבּ י
כּ ּמ ה והווּ  י וֹ סי, ר בּ י דּ אמר  דא בּ מ לּ ה 
כּ ּמ ה חמא  אדהכי  למלּ וּ ליּה . צייתין אלפין
רבּ י  עלייה וּ  וּ סליקוּ  עלּ אין רברבין גדפין 
וּ סליק וּ  בּ רי ּה  אלעזר  ורבּ י ׁש מעוֹ ן
הווּ  גּ דפין  א לּ ין וכל דרקיעא , למתיבּת א
וּ מתחדּ ׁש ן  דמתהדּ רן  חמא להוּ . מחכּ אן
ד ׁש מ ׁש א . דזיוא  מנהוֹ רא יּת יר וּ נהיר וּ  בּ זיווֹ ן

בה, לי לכא כנס  מי הא ְְְְִִִֵֶַָָָא רי
להע ת א עמד מי ְְְִֵֵֶַָָוא רי

ל  חזק  ְַַָָֹעד
חיּ יאּפ תח ר בּ י ייעוּ ל  ואמר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 

בּ רי ק וּ ד ׁש א  דּ זּמ ין  בּ כּ מה וליחמי
דּ אתי. לזמנא צדּ יק יּ יא  אנּפ י לחדּת א ה וּ א 
כּס וּ פא , בּ לא  הכא דּ עאל מאן איה וּ  זכּ אה 

ואּת ה  בּ עפר נרקב אּת ה הע וֹ למ וֹ ת,
הׁש ּת וֹ מם  העוֹ לם. את  וּ מנהיג מקיּ ם
אל  עפר, עפר, ואמר: אחד, רגע 
עּמ וּ די ב יּמ סר וּ  ׁש לּ א ּת תגּ אה,
ירקב לא  ׁש מע וֹ ן  רבּ י ׁש הרי הע וֹ לם,

. ּב

עליה מעלי עלינת, דלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָכנפי
,נ אלעזר רי ואת  מע רי ְְְְִִִֶֶֶַַָָאת

הרקיע  לייבת   ליְִִִִַַָָוע
ור בּ יקם הל בוֹ כה. והיה ח יּ יא רבּ י 

התע נּ ה  היּ וֹ ם מאוֹ ת וֹ  עּמ וֹ . יוֹ סי
ׁש מעוֹ ן. ר בּ י את לראוֹ ת ימים אר בּ עים
אוֹ תוֹ . לראוֹ ת ראי אינ לוֹ , אמר וּ 
אחרים, ימים ארבּ עים והתענּ ה בּ כה
ור בּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י את בּ ּמ חזה לוֹ  הרא וּ 
הזּ ה  בּ דּ בר ע וֹ סקים ׁש היוּ  בּ נ וֹ  אלעזר 
אלפים  כּ ּמ ה והיוּ  יוֹ סי , רבּ י ׁש אמר 
כּ ּמ ה  ראה  בּ ינתים לדבּ וּ רוֹ . ׁש וֹ מעים
וּ מעלים  עלי וֹ נוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת כנפים
ר בּ י ואת ׁש מעוֹ ן ר בּ י  את  עליהם
הרקיע , ליׁש יבת ועוֹ לים בּ נ וֹ , אלעזר 
להם. מח כּ וֹ ת היוּ  הכּ נפים  אלּ וּ  וכל
וּ מאירים  וּ מתחדּ ׁש ים ׁש חוֹ זרים ראה 

המׁש . זיו  ׁש ל מהאוֹ ר יוֹ תר

בה, לי לכא כנס  מי הא ְְְְִִִֵֶַָָָא רי
להע ת א עמד מי ְְְִֵֵֶַָָוא רי

ל  חזק  ְַַָָֹעד
ר בּ יּפ תח י כּ נס  ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

עתיד  בּ מה ויראה ח יּ יא
ּפ ני את לח דּ ׁש  ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מי הוּ א אׁש רי לבא. לעתיד  הצּ דּ יקים

יר"מאמרי  ה הר כז הקמת

עלמא בּ הה וּ א  דּ קאים  מאן וזכּ אה
עאל , דּ הוה  וחמא בּ כלא. ּת קּ יף כּ עּמ וּ דא
דּ יתבין  ע ּמ וּ דין וּ ׁש אר  אלעזר רבּ י קם  והוה 
גרמיּה  ואׁש מיט  כּ סיף  הוה והוּ א  ּת ּמ ן.

ׁש מעוֹ ן. דרבּ י לרגלוֹ י ויתיב ועאל

ת א י כל לזה מצה א  ְְְִֶֶֶַָָֹמי
חלק! א ל אי לֵֵֶָָָהע

תזקוֹ ף קלא  לא .עינ מאי ואמר  נפק 
עינ וֹ י  מאי תסּת כּ ל. ולא  , ריׁש
קלא למרח וֹ ק. נהיר  דּ הוה  נה וֹ רא  וחמא
טמירין  עלּ אין  ואמר  כּ מלקדּ מין אהדר 
בּ כל דּ מ ׁש טטין א נּ וּ ן עינא ּפ קיחי סתימין

ּת ּת א וחמוּ . אס ּת כּ לוּ  תנאין)ין עלמא  (נ"א 
אתער וּ . בּ ח וֹ ריכוֹ ן סתימין דּ מיכין

לנהוֹ ראמאן מה ּפ כן ח ׁש וֹ כא דּ י מנכוֹ ן 
לא עד  למתקא מרירא  וטעמין
יוֹ מא בּ כל  דּ מחכּ אן  מנּ כוֹ ן מאן  הכא. ייתוֹ ן
ּפ קיד  דמלכּ א בּ ׁש עתא  דנהיר לנה וֹ רא

ע"א) קצ"ו ואתקרי (ויקהל  ואתייקר לא יּ לּת א 
דּ לא מאן  דּ עלמא. מלכין מ כּ ל  מלכּ א 
לית  עלמא, בּ הה וּ א י וֹ מא  בּ כל דא מצּפ ה 

הכא . חוּ לקא לי ּה 

הממ ה ת א עמד המעת  תְְֵֵֶַַָָֻמא
מ את  מק  מתק ,ה ְְְִֵֵֶֶַַַָל

דה ל ה ֶֶֶַַָל
סחרניּה אדּ הכי חברייא  מן כּ ּמ ה  חמא 

וחמא דּ קיּ ימין. ע ּמ וּ דין א נּ וּ ן כּ ל
אלּ ין  דרקיעא . למתיבּת א ל וֹ ן דסליקוּ 

ד ד
ע"ב 

מי ואׁש רי בוּ ׁש ה , בּ לי לכאן ׁש נּ כנס 
חזק כּ ע ּמ וּ ד הע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד

וראה  ר בּ יבּ כּ ל. ועוֹ מד נכנס  ׁש היה  
ׁש יּ וֹ ׁש בים  הע ּמ וּ דים וּ ׁש אר  אלעזר ,
את  וה ׁש מיט מתבּ יּ ׁש , היה והוּ א  ׁש ם.
ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לרגלי  ויׁש ב  ונכנס עצמ וֹ ,

ת א י כל לזה מצה א  ְְְִֶֶֶַָָֹמי
חלק! א ל אי   ל ֵֵֶָָָהע

ואל יצא עיני הנמ ואמר: ק וֹ ל 
ּת סּת כּ ל. ואל  רא ׁש ּת רים 
ׁש ּמ איר אוֹ ר וראה עיניו  הנמי
ואמר: כּ מּק דם הּק וֹ ל חזר למרחוֹ ק .
ּפ קוּ חי נס ּת רים, טמ וּ נים עליוֹ נים 
בּ כל  ׁש ּמ ׁש וֹ טטים אוֹ תם  העין,
ּת חּת וֹ נים  וּ ראוּ ! הסּת כּ לוּ  הע וֹ לם,
בּ חוֹ ריכם  נסּת רים  יׁש נים ּת נּ אים ] [נ"א

התע וֹ ררוּ !

לא וֹ רמי  חׁש ׁש הוֹ פכים מכּ ם 
בּ וֹ אם  טרם למתוֹ ק  מר  וטוֹ עמים
יוֹ ם  בּ כל ׁש ּמ ח כּ ים מ כּ ם מי  לכאן?
ּפ וֹ קד  ׁש הּמ ל בּ ׁש עה ׁש ּמ איר  לאוֹ ר
מ כּ ל  מל ונקרא וּ מתכּ בּ ד האיּ לה, את
לזה  מצ ּפ ה ׁש לּ א מי  העוֹ לם? מלכי
כּ אן  לוֹ  אין - הע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  יוֹ ם בּ כל

חלק !

הממ ה ת א עמד המעת  תְְֵֵֶַַָָֻמא
מ את  מק  מתק ,ה ְְְִֵֵֶֶַַַָל

דה ל ה ֶֶֶַַָל
החברים בּ ינתים מן  כּ ּמ ה ראה 

העּמ וּ דים  אוֹ תם כּ ל סביב וֹ ,
אוֹ תם  ׁש ּמ עלים וראה ׁש ּק יּ מים,



יר"מאמרי  ה הר הקמת כו 

תתגּ אי  לא  עפרא  עפרא ואמר חדא, רגעא 
דּ הא דּ עלמא ע ּמ וּ דין  ּב יתמּס רוּ ן  דּ לא 

. ּב אתבּ לי לא ׁש מע וֹ ן ר בּ י

עליה מעלי עלינת, דלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָכנפי
,נ אלעזר רי ואת  מע רי ְְְְִִִֶֶֶַַָָאת

הרקיע  לייבת   ליְִִִִַַָָוע
יוֹ סי קם ורבּ י אזל בּ כי . והוה  ח יּ יא  רבּ י 

אר בּ עין  אתענּ י יוֹ מא  מהה וּ א  עּמ יּה .
לית  ליּה  אמר וּ  ׁש מעוֹ ן . לרבּ י למחמי יוֹ מין
ואתענּ י  בּ כה  ליּה . למחמי ראי אנּת 
בּ חזווא ליּה  אחזיאוּ  אחרינין. יוֹ מין ארבּ עין
לעאן  דּ הו וּ  בּ ריּה , אלעזר ורבּ י ׁש מעוֹ ן לרבּ י
כּ ּמ ה והווּ  י וֹ סי, ר בּ י דּ אמר  דא בּ מ לּ ה 
כּ ּמ ה חמא  אדהכי  למלּ וּ ליּה . צייתין אלפין
רבּ י  עלייה וּ  וּ סליקוּ  עלּ אין רברבין גדפין 
וּ סליק וּ  בּ רי ּה  אלעזר  ורבּ י ׁש מעוֹ ן
הווּ  גּ דפין  א לּ ין וכל דרקיעא , למתיבּת א
וּ מתחדּ ׁש ן  דמתהדּ רן  חמא להוּ . מחכּ אן
ד ׁש מ ׁש א . דזיוא  מנהוֹ רא יּת יר וּ נהיר וּ  בּ זיווֹ ן

בה, לי לכא כנס  מי הא ְְְְִִִֵֶַָָָא רי
להע ת א עמד מי ְְְִֵֵֶַָָוא רי

ל  חזק  ְַַָָֹעד
חיּ יאּפ תח ר בּ י ייעוּ ל  ואמר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 

בּ רי ק וּ ד ׁש א  דּ זּמ ין  בּ כּ מה וליחמי
דּ אתי. לזמנא צדּ יק יּ יא  אנּפ י לחדּת א ה וּ א 
כּס וּ פא , בּ לא  הכא דּ עאל מאן איה וּ  זכּ אה 

ואּת ה  בּ עפר נרקב אּת ה הע וֹ למ וֹ ת,
הׁש ּת וֹ מם  העוֹ לם. את  וּ מנהיג מקיּ ם
אל  עפר, עפר, ואמר: אחד, רגע 
עּמ וּ די ב יּמ סר וּ  ׁש לּ א ּת תגּ אה,
ירקב לא  ׁש מע וֹ ן  רבּ י ׁש הרי הע וֹ לם,

. ּב

עליה מעלי עלינת, דלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַָכנפי
,נ אלעזר רי ואת  מע רי ְְְְִִִֶֶֶַַָָאת

הרקיע  לייבת   ליְִִִִַַָָוע
ור בּ יקם הל בוֹ כה. והיה ח יּ יא רבּ י 

התע נּ ה  היּ וֹ ם מאוֹ ת וֹ  עּמ וֹ . יוֹ סי
ׁש מעוֹ ן. ר בּ י את לראוֹ ת ימים אר בּ עים
אוֹ תוֹ . לראוֹ ת ראי אינ לוֹ , אמר וּ 
אחרים, ימים ארבּ עים והתענּ ה בּ כה
ור בּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י את בּ ּמ חזה לוֹ  הרא וּ 
הזּ ה  בּ דּ בר ע וֹ סקים ׁש היוּ  בּ נ וֹ  אלעזר 
אלפים  כּ ּמ ה והיוּ  יוֹ סי , רבּ י ׁש אמר 
כּ ּמ ה  ראה  בּ ינתים לדבּ וּ רוֹ . ׁש וֹ מעים
וּ מעלים  עלי וֹ נוֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת כנפים
ר בּ י ואת ׁש מעוֹ ן ר בּ י  את  עליהם
הרקיע , ליׁש יבת ועוֹ לים בּ נ וֹ , אלעזר 
להם. מח כּ וֹ ת היוּ  הכּ נפים  אלּ וּ  וכל
וּ מאירים  וּ מתחדּ ׁש ים ׁש חוֹ זרים ראה 

המׁש . זיו  ׁש ל מהאוֹ ר יוֹ תר

בה, לי לכא כנס  מי הא ְְְְִִִֵֶַָָָא רי
להע ת א עמד מי ְְְִֵֵֶַָָוא רי

ל  חזק  ְַַָָֹעד
ר בּ יּפ תח י כּ נס  ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

עתיד  בּ מה ויראה ח יּ יא
ּפ ני את לח דּ ׁש  ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מי הוּ א אׁש רי לבא. לעתיד  הצּ דּ יקים

יר"מאמרי  ה הר כז הקמת

עלמא בּ הה וּ א  דּ קאים  מאן וזכּ אה
עאל , דּ הוה  וחמא בּ כלא. ּת קּ יף כּ עּמ וּ דא
דּ יתבין  ע ּמ וּ דין וּ ׁש אר  אלעזר רבּ י קם  והוה 
גרמיּה  ואׁש מיט  כּ סיף  הוה והוּ א  ּת ּמ ן.

ׁש מעוֹ ן. דרבּ י לרגלוֹ י ויתיב ועאל

ת א י כל לזה מצה א  ְְְִֶֶֶַָָֹמי
חלק! א ל אי לֵֵֶָָָהע

תזקוֹ ף קלא  לא .עינ מאי ואמר  נפק 
עינ וֹ י  מאי תסּת כּ ל. ולא  , ריׁש
קלא למרח וֹ ק. נהיר  דּ הוה  נה וֹ רא  וחמא
טמירין  עלּ אין  ואמר  כּ מלקדּ מין אהדר 
בּ כל דּ מ ׁש טטין א נּ וּ ן עינא ּפ קיחי סתימין

ּת ּת א וחמוּ . אס ּת כּ לוּ  תנאין)ין עלמא  (נ"א 
אתער וּ . בּ ח וֹ ריכוֹ ן סתימין דּ מיכין

לנהוֹ ראמאן מה ּפ כן ח ׁש וֹ כא דּ י מנכוֹ ן 
לא עד  למתקא מרירא  וטעמין
יוֹ מא בּ כל  דּ מחכּ אן  מנּ כוֹ ן מאן  הכא. ייתוֹ ן
ּפ קיד  דמלכּ א בּ ׁש עתא  דנהיר לנה וֹ רא

ע"א) קצ"ו ואתקרי (ויקהל  ואתייקר לא יּ לּת א 
דּ לא מאן  דּ עלמא. מלכין מ כּ ל  מלכּ א 
לית  עלמא, בּ הה וּ א י וֹ מא  בּ כל דא מצּפ ה 

הכא . חוּ לקא לי ּה 

הממ ה ת א עמד המעת  תְְֵֵֶַַָָֻמא
מ את  מק  מתק ,ה ְְְִֵֵֶֶַַַָל

דה ל ה ֶֶֶַַָל
סחרניּה אדּ הכי חברייא  מן כּ ּמ ה  חמא 

וחמא דּ קיּ ימין. ע ּמ וּ דין א נּ וּ ן כּ ל
אלּ ין  דרקיעא . למתיבּת א ל וֹ ן דסליקוּ 

ד ד
ע"ב 

מי ואׁש רי בוּ ׁש ה , בּ לי לכאן ׁש נּ כנס 
חזק כּ ע ּמ וּ ד הע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ׁש ע וֹ מד

וראה  ר בּ יבּ כּ ל. ועוֹ מד נכנס  ׁש היה  
ׁש יּ וֹ ׁש בים  הע ּמ וּ דים וּ ׁש אר  אלעזר ,
את  וה ׁש מיט מתבּ יּ ׁש , היה והוּ א  ׁש ם.
ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לרגלי  ויׁש ב  ונכנס עצמ וֹ ,

ת א י כל לזה מצה א  ְְְִֶֶֶַָָֹמי
חלק! א ל אי   ל ֵֵֶָָָהע

ואל יצא עיני הנמ ואמר: ק וֹ ל 
ּת סּת כּ ל. ואל  רא ׁש ּת רים 
ׁש ּמ איר אוֹ ר וראה עיניו  הנמי
ואמר: כּ מּק דם הּק וֹ ל חזר למרחוֹ ק .
ּפ קוּ חי נס ּת רים, טמ וּ נים עליוֹ נים 
בּ כל  ׁש ּמ ׁש וֹ טטים אוֹ תם  העין,
ּת חּת וֹ נים  וּ ראוּ ! הסּת כּ לוּ  הע וֹ לם,
בּ חוֹ ריכם  נסּת רים  יׁש נים ּת נּ אים ] [נ"א

התע וֹ ררוּ !

לא וֹ רמי  חׁש ׁש הוֹ פכים מכּ ם 
בּ וֹ אם  טרם למתוֹ ק  מר  וטוֹ עמים
יוֹ ם  בּ כל ׁש ּמ ח כּ ים מ כּ ם מי  לכאן?
ּפ וֹ קד  ׁש הּמ ל בּ ׁש עה ׁש ּמ איר  לאוֹ ר
מ כּ ל  מל ונקרא וּ מתכּ בּ ד האיּ לה, את
לזה  מצ ּפ ה ׁש לּ א מי  העוֹ לם? מלכי
כּ אן  לוֹ  אין - הע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  יוֹ ם בּ כל

חלק !

הממ ה ת א עמד המעת  תְְֵֵֶַַָָֻמא
מ את  מק  מתק ,ה ְְְִֵֵֶֶַַַָל

דה ל ה ֶֶֶַַָל
החברים בּ ינתים מן  כּ ּמ ה ראה 

העּמ וּ דים  אוֹ תם כּ ל סביב וֹ ,
אוֹ תם  ׁש ּמ עלים וראה ׁש ּק יּ מים,



יר"מאמרי  ה הר הקמת כח

חמא דּ כ וּ לה וּ  ועילא  נחתין, וא לּ ין סלקין
א וֹ מאה א וֹ מי והוּ א אתי דּ הוה  דגדפי מארי
מפקד  דּ מלכּ א ּפ ר גּ וֹ דא  מאח וֹ רי דּ ׁש מע 
ׁש כיבת  די לאיּ לּת א  וּ דכיר יוֹ מא  בּ כל
ׁש עתא בּ הה וּ א  בּ עיטין  וּ בעט  לעפרא ,

מ"ב)בּ תלת רקיעין,(שמות  ותׁש עין מאה 
וזעין  מרּת תין  ע "ב)וכלה וּ  ד קּמ י ּה .(דף  

דּ מעין  א נּ וּ ן ונפלי דּ א, על דּ מעין  וא וֹ ריד
וּ מא נּ וּ ן  רבּ א , יּמ א  לגוֹ  כּ א ׁש א רתיחין
ואתק יּ ים דיּמ א  ממנּ א ההוּ א  קאים דּ מעין
עליּה  וק בּ יל ק דּ יׁש א דּ מלכּ א ׁש מיּה  וקדיׁש 
להוּ  ויכנ וֹ ׁש  דּ בראׁש ית מימ וֹ י כּ ל  למבלע 
על עממ יּ א כּ ל דיתכּ נׁש וּ ן בּ ׁש עּת א  לגוּ יּה 
בּ נגיבוּ . ויעבר וּ ן מ יּ א, וינגבוֹ ן קדּ יׁש א, ע ּמ א 

א היח לה ה ה ,מק ִִֵֶֶֶַַַַָָָ
  מע רי ְִִִִַַלייבת

ּפ נּ וּ ן אדהכי אתר , ּפ נּ וּ ן דּ אמר קלא ׁש מע 
אתי  מׁש יחא  מלכּ א דּ הא  אתר

בּ  ׁש מעוֹ ן דר בּ י צדּ יק יּ יאלמתיבּת א  דּ כל  גין  
דתּמ ן  מתיב ּת י ואנּ וּ ן מתיבּת א ריׁש י דּ תּמ ן
בּ כל דּ י חברין אנּ וּ ן וכל א נּ וּ ן . ר ׁש ימין

סלקי דּ הכא(סלקין)מתיבּת א מּמ תיבּת א  
א נּ וּ ן  בּ כל אתי וּ מ ׁש יח  דרקיעא. למתיבּת א
דר בּ נן. מ ּפ וּ מייה וּ  א וֹ רייתא  וחתים  מתיב ּת י
מן  מתעּט ר  מ ׁש יח  אתי ׁש עתא וּ בההיא 

רישי) עלּ אין.(נ"א  בּ עטרין מתיבּת י ריחי

ואלּ וּ  עוֹ לים אלּ וּ  הרקיע. ליׁש יבת
הכּ נפים  בּ על ראה כּ לּ ם וּ מעל יוֹ רדים.
ׁש בוּ עה  נׁש בּ ע והוּ א בּ א, ׁש היה
ׁש הּמ ל הּפ רגּ וֹ ד, מאחוֹ רי ׁש מע 
האיּ לה  את וזוֹ כר  יוֹ ם בּ כל ּפ וֹ קד
בּ עיטוֹ ת  וּ ב וֹ עט  לעפר, ׁש וֹ כבת
ותׁש עים  מאוֹ ת בּ ׁש לׁש  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ורוֹ עדים  מפחדים וכלּ ם  רקיעים,
דּ מעוֹ ת, זה על וּ מ וֹ ריד לפניו .
הרוֹ תחוֹ ת  ה דּ מעוֹ ת א וֹ תן ונוֹ פלוֹ ת 
וּ מאוֹ תן  ה גּ דוֹ ל, ה יּ ם   ֹלתו כּ אׁש 

הממ נּ  אוֹ תוֹ  עוֹ מד היּ ם,הדּ מע וֹ ת ׁש ל ה 
הּמ ל ׁש ל ׁש מוֹ  את וּ מק דּ ׁש  וּ מתק יּ ם
כּ ל  את  לבלע  עליו  וּ מקבּ ל הּק דוֹ ׁש ,
לתוֹ כוֹ  אוֹ תם וכוֹ נס בראׁש ית מימי
העם  על  הע ּמ ים כּ ל ׁש יּ תקבּ צוּ  בּ ׁש עה
ויעבר וּ  הּמ ים , ויתיבּ ׁש וּ  הּק דוֹ ׁש ,

ביבׁש .

א היח לה ה ה ,מק ִִֵֶֶֶַַַַָָָ
  מע רי ְִִִִַַלייבת

מקוֹ ם,בּ ין ּפ נּ וּ  ׁש אוֹ מר: קוֹ ל ׁש מע   ּכ 
הּמ ׁש יח הּמ ל ׁש הנּ ה  מקוֹ ם, ּפ נּ וּ 
ׁש כּ ל  הי וֹ ת ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  ליׁש יבת בּ א
הי ׁש יבה, וראׁש י  ׁש ם הצּ דּ יקים
וכל  ר ׁש וּ מ וֹ ת, הן  ׁש ם יׁש יב וֹ ת  ואוֹ תן
ע וֹ לים  יׁש יבה  ׁש בּ כל חברים אוֹ תם 
הרקיע , ליׁש יבת כּ אן ׁש ל מהי ׁש יבה
הי ׁש יב וֹ ת  א וֹ תן בּ כל בּ א והּמ ׁש יח 
וּ באוֹ תּה  החכמים. מ ּפ י ּת וֹ רה  וחוֹ תם
[נ "א  מתע ּט ר הּמ ׁש יח  בּ א העה
בּ עטרוֹ ת  היׁש יבוֹ ת מריחוֹ ת מראׁש ]

עליוֹ נ וֹ ת.

יר"מאמרי  ה הר כטהקמת

רה מא ר ה א ר דְֵַַָָָה
מל ה חזק ל יבתמי ,יבתְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
אחה ל יבתי  מ ְְֲִִִֶָָָיה דה,

ִִַֹה ילני
וקםבּ ההוּ א חברייא  א נּ וּ ן כּ ל קמ וּ  ׁש עתא 

נה וֹ ריּה  סליק והוה ׁש מע וֹ ן רבּ י
אנּת  זכּ אה  ר בּ י ליּה  אמר רקיע, רוּ ם עד 
וׁש בעין  מאה בּ תלת סלקא דּ א וֹ ריית
אתּפ ר ׁש ת  וּ נהוֹ רא נהוֹ רא  וכל נה וֹ רין,
סלקין  טעמין וּ תליסר מאה  ל ׁש ית
דכיא . אפרסמ וֹ נא בּ נהרי ואסתחיין
א וֹ רייתא חתים  איה וּ  ה וּ א  בּ רי וקוּ דׁש א
 מל דּ חזקיּ ה וּ ממתיבּת א  מ ּמ תיבּת
הילוֹ ני. דּ אח יּ ה מתיבּת א  וּ מגּ וֹ  יה וּ דה
, ממתיבּת למחּת ם  אתינא  לא ואנא
דּ הא הכא, אתי דגדפין מארי אלא )
א לּ א אחריּת י מתיב ּת י גּ וֹ  ייעוּ ל דלא ידענא

. בּ מתיב ּת

 עזע והז , לק  והרי היח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהז עזע
ה דל, ה והזעזע ,ְְְֲִִִַַַַָָָהרקיעי
להע וחב , ויתה ְְְְֲִִַַַַָָָָָוהזעזע

ְְִֵַלהתה
ׁש מעוֹ ן בּ ההיא  רבּ י ליּה  סח ׁש עתא  

מארי  דּ א וֹ מי א וֹ מאה ההוּ א
קליּה  וארים מ ׁש יח אזדּ עזע  כּ דין דגדּ פין.
רבּ א יּמ א  ואזדּ עזע רקיעין ואזדּ עזעוּ 

עלמ וחׁש יב  לויתן  לאתה ּפ כא .ואזדּ עזע א  
דרבּ י  לרגל וֹ י ח יּ יא לר בּ י חמא  אדהכי
לביׁש  נׁש  בּ ר הכא  יהיב  מאן אמר ׁש מעוֹ ן.

אמר עלמא. דהה וּ א  ׁש מעוֹ ן (ליה)מ דּ א  רבּ י 
דב וּ צינא נהיר וּ  חיּ יא  ר בּ י  איה וּ  דּ א 

רה מא ר ה א ר דְֵַַָָָה
מל ה חזק ל יבתמי ,יבתְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
אחה ל יבתי  מ ְְֲִִִֶָָָיה דה,

ִִַֹה ילני
אוֹ תם בּ אוֹ תּה  כּ ל קמוּ  ׁש עה 

ר בּ י וקם החברים,
רוּ ם  עד אוֹ ר וֹ  ע וֹ לה והיה ׁש מע וֹ ן ,
 אׁש רי ר בּ י , לוֹ , אמר  [הרקיע].
וׁש בעים  מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  ע וֹ לה  ׁש ּת וֹ רת
לׁש ׁש  נפרד ואוֹ ר א וֹ ר  וכל אוֹ רוֹ ת,
ׁש ע וֹ לים  טעמים עשׂ ר  וּ ׁש לׁש ה מא וֹ ת
טהוֹ ר . אפרסמוֹ ן בּ נהרוֹ ת ורוֹ חצים
ּת וֹ רה  מאר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 
חזק יּ הוּ  ׁש ל וּ מיׁש יבתוֹ  ,מיׁש יבת
אח יּ ה  ׁש ל י ׁש יבתוֹ   ֹוּ מּת ו יהוּ דה, מל
לא ר באתי לא ואני  הילני.
בּ א  הכּ נפים בּ על א לּ א ,מיׁש יבת
 ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א ידעּת י ׁש הרי לכאן,

.לי ׁש יבת אלּ א האחר וֹ ת היׁש יב וֹ ת

 עזע והז , לק  והרי היח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהז עזע
ה דל, ה והזעזע ,ְְְֲִִִַַַַָָָהרקיעי
להע וחב , ויתה ְְְְֲִִַַַַָָָָָוהזעזע

ְְִֵַלהתה
ׁש מעוֹ ן בּ אוֹ תּה  ר בּ י לוֹ  סּפ ר ׁש עה 

ׁש נּ ׁש בּ ע הבוּ עה אוֹ תּה 
הּמ ׁש יח הזדּ עזע אז הכּ נפים. בּ על
הרקיעים, והזדּ עזעוּ  קוֹ לוֹ , והרים
והזדּ עזע הגּ דוֹ ל, היּ ם והזדּ עזע
בּ ין  . להתהּפ העוֹ לם וח ׁש ב  הלּ ויתן,
ר בּ י לרגלי חיּ יא  ר בּ י את ראה  ּכ
אדם  כּ אן נתן  מי אמר , ׁש מע וֹ ן .
לוֹ  אמר  העוֹ לם? א וֹ תוֹ  מדּ י  ׁש לּ ב וּ ׁש 



יר"מאמרי  ה הר הקמת כח

חמא דּ כ וּ לה וּ  ועילא  נחתין, וא לּ ין סלקין
א וֹ מאה א וֹ מי והוּ א אתי דּ הוה  דגדפי מארי
מפקד  דּ מלכּ א ּפ ר גּ וֹ דא  מאח וֹ רי דּ ׁש מע 
ׁש כיבת  די לאיּ לּת א  וּ דכיר יוֹ מא  בּ כל
ׁש עתא בּ הה וּ א  בּ עיטין  וּ בעט  לעפרא ,

מ"ב)בּ תלת רקיעין,(שמות  ותׁש עין מאה 
וזעין  מרּת תין  ע "ב)וכלה וּ  ד קּמ י ּה .(דף  

דּ מעין  א נּ וּ ן ונפלי דּ א, על דּ מעין  וא וֹ ריד
וּ מא נּ וּ ן  רבּ א , יּמ א  לגוֹ  כּ א ׁש א רתיחין
ואתק יּ ים דיּמ א  ממנּ א ההוּ א  קאים דּ מעין
עליּה  וק בּ יל ק דּ יׁש א דּ מלכּ א ׁש מיּה  וקדיׁש 
להוּ  ויכנ וֹ ׁש  דּ בראׁש ית מימ וֹ י כּ ל  למבלע 
על עממ יּ א כּ ל דיתכּ נׁש וּ ן בּ ׁש עּת א  לגוּ יּה 
בּ נגיבוּ . ויעבר וּ ן מ יּ א, וינגבוֹ ן קדּ יׁש א, ע ּמ א 

א היח לה ה ה ,מק ִִֵֶֶֶַַַַָָָ
  מע רי ְִִִִַַלייבת

ּפ נּ וּ ן אדהכי אתר , ּפ נּ וּ ן דּ אמר קלא ׁש מע 
אתי  מׁש יחא  מלכּ א דּ הא  אתר

בּ  ׁש מעוֹ ן דר בּ י צדּ יק יּ יאלמתיבּת א  דּ כל  גין  
דתּמ ן  מתיב ּת י ואנּ וּ ן מתיבּת א ריׁש י דּ תּמ ן
בּ כל דּ י חברין אנּ וּ ן וכל א נּ וּ ן . ר ׁש ימין

סלקי דּ הכא(סלקין)מתיבּת א מּמ תיבּת א  
א נּ וּ ן  בּ כל אתי וּ מ ׁש יח  דרקיעא. למתיבּת א
דר בּ נן. מ ּפ וּ מייה וּ  א וֹ רייתא  וחתים  מתיב ּת י
מן  מתעּט ר  מ ׁש יח  אתי ׁש עתא וּ בההיא 

רישי) עלּ אין.(נ"א  בּ עטרין מתיבּת י ריחי

ואלּ וּ  עוֹ לים אלּ וּ  הרקיע. ליׁש יבת
הכּ נפים  בּ על ראה כּ לּ ם וּ מעל יוֹ רדים.
ׁש בוּ עה  נׁש בּ ע והוּ א בּ א, ׁש היה
ׁש הּמ ל הּפ רגּ וֹ ד, מאחוֹ רי ׁש מע 
האיּ לה  את וזוֹ כר  יוֹ ם בּ כל ּפ וֹ קד
בּ עיטוֹ ת  וּ ב וֹ עט  לעפר, ׁש וֹ כבת
ותׁש עים  מאוֹ ת בּ ׁש לׁש  ׁש עה בּ אוֹ תּה 
ורוֹ עדים  מפחדים וכלּ ם  רקיעים,
דּ מעוֹ ת, זה על וּ מ וֹ ריד לפניו .
הרוֹ תחוֹ ת  ה דּ מעוֹ ת א וֹ תן ונוֹ פלוֹ ת 
וּ מאוֹ תן  ה גּ דוֹ ל, ה יּ ם   ֹלתו כּ אׁש 

הממ נּ  אוֹ תוֹ  עוֹ מד היּ ם,הדּ מע וֹ ת ׁש ל ה 
הּמ ל ׁש ל ׁש מוֹ  את וּ מק דּ ׁש  וּ מתק יּ ם
כּ ל  את  לבלע  עליו  וּ מקבּ ל הּק דוֹ ׁש ,
לתוֹ כוֹ  אוֹ תם וכוֹ נס בראׁש ית מימי
העם  על  הע ּמ ים כּ ל ׁש יּ תקבּ צוּ  בּ ׁש עה
ויעבר וּ  הּמ ים , ויתיבּ ׁש וּ  הּק דוֹ ׁש ,

ביבׁש .

א היח לה ה ה ,מק ִִֵֶֶֶַַַַָָָ
  מע רי ְִִִִַַלייבת

מקוֹ ם,בּ ין ּפ נּ וּ  ׁש אוֹ מר: קוֹ ל ׁש מע   ּכ 
הּמ ׁש יח הּמ ל ׁש הנּ ה  מקוֹ ם, ּפ נּ וּ 
ׁש כּ ל  הי וֹ ת ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  ליׁש יבת בּ א
הי ׁש יבה, וראׁש י  ׁש ם הצּ דּ יקים
וכל  ר ׁש וּ מ וֹ ת, הן  ׁש ם יׁש יב וֹ ת  ואוֹ תן
ע וֹ לים  יׁש יבה  ׁש בּ כל חברים אוֹ תם 
הרקיע , ליׁש יבת כּ אן ׁש ל מהי ׁש יבה
הי ׁש יב וֹ ת  א וֹ תן בּ כל בּ א והּמ ׁש יח 
וּ באוֹ תּה  החכמים. מ ּפ י ּת וֹ רה  וחוֹ תם
[נ "א  מתע ּט ר הּמ ׁש יח  בּ א העה
בּ עטרוֹ ת  היׁש יבוֹ ת מריחוֹ ת מראׁש ]

עליוֹ נ וֹ ת.

יר"מאמרי  ה הר כטהקמת

רה מא ר ה א ר דְֵַַָָָה
מל ה חזק ל יבתמי ,יבתְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
אחה ל יבתי  מ ְְֲִִִֶָָָיה דה,

ִִַֹה ילני
וקםבּ ההוּ א חברייא  א נּ וּ ן כּ ל קמ וּ  ׁש עתא 

נה וֹ ריּה  סליק והוה ׁש מע וֹ ן רבּ י
אנּת  זכּ אה  ר בּ י ליּה  אמר רקיע, רוּ ם עד 
וׁש בעין  מאה בּ תלת סלקא דּ א וֹ ריית
אתּפ ר ׁש ת  וּ נהוֹ רא נהוֹ רא  וכל נה וֹ רין,
סלקין  טעמין וּ תליסר מאה  ל ׁש ית
דכיא . אפרסמ וֹ נא בּ נהרי ואסתחיין
א וֹ רייתא חתים  איה וּ  ה וּ א  בּ רי וקוּ דׁש א
 מל דּ חזקיּ ה וּ ממתיבּת א  מ ּמ תיבּת
הילוֹ ני. דּ אח יּ ה מתיבּת א  וּ מגּ וֹ  יה וּ דה
, ממתיבּת למחּת ם  אתינא  לא ואנא
דּ הא הכא, אתי דגדפין מארי אלא )
א לּ א אחריּת י מתיב ּת י גּ וֹ  ייעוּ ל דלא ידענא

. בּ מתיב ּת

 עזע והז , לק  והרי היח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהז עזע
ה דל, ה והזעזע ,ְְְֲִִִַַַַָָָהרקיעי
להע וחב , ויתה ְְְְֲִִַַַַָָָָָוהזעזע

ְְִֵַלהתה
ׁש מעוֹ ן בּ ההיא  רבּ י ליּה  סח ׁש עתא  

מארי  דּ א וֹ מי א וֹ מאה ההוּ א
קליּה  וארים מ ׁש יח אזדּ עזע  כּ דין דגדּ פין.
רבּ א יּמ א  ואזדּ עזע רקיעין ואזדּ עזעוּ 

עלמ וחׁש יב  לויתן  לאתה ּפ כא .ואזדּ עזע א  
דרבּ י  לרגל וֹ י ח יּ יא לר בּ י חמא  אדהכי
לביׁש  נׁש  בּ ר הכא  יהיב  מאן אמר ׁש מעוֹ ן.

אמר עלמא. דהה וּ א  ׁש מעוֹ ן (ליה)מ דּ א  רבּ י 
דב וּ צינא נהיר וּ  חיּ יא  ר בּ י  איה וּ  דּ א 

רה מא ר ה א ר דְֵַַָָָה
מל ה חזק ל יבתמי ,יבתְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
אחה ל יבתי  מ ְְֲִִִֶָָָיה דה,

ִִַֹה ילני
אוֹ תם בּ אוֹ תּה  כּ ל קמוּ  ׁש עה 

ר בּ י וקם החברים,
רוּ ם  עד אוֹ ר וֹ  ע וֹ לה והיה ׁש מע וֹ ן ,
 אׁש רי ר בּ י , לוֹ , אמר  [הרקיע].
וׁש בעים  מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  ע וֹ לה  ׁש ּת וֹ רת
לׁש ׁש  נפרד ואוֹ ר א וֹ ר  וכל אוֹ רוֹ ת,
ׁש ע וֹ לים  טעמים עשׂ ר  וּ ׁש לׁש ה מא וֹ ת
טהוֹ ר . אפרסמוֹ ן בּ נהרוֹ ת ורוֹ חצים
ּת וֹ רה  מאר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש 
חזק יּ הוּ  ׁש ל וּ מיׁש יבתוֹ  ,מיׁש יבת
אח יּ ה  ׁש ל י ׁש יבתוֹ   ֹוּ מּת ו יהוּ דה, מל
לא ר באתי לא ואני  הילני.
בּ א  הכּ נפים בּ על א לּ א ,מיׁש יבת
 ֹלתו יכּ נס ׁש לּ א ידעּת י ׁש הרי לכאן,

.לי ׁש יבת אלּ א האחר וֹ ת היׁש יב וֹ ת

 עזע והז , לק  והרי היח ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהז עזע
ה דל, ה והזעזע ,ְְְֲִִִַַַַָָָהרקיעי
להע וחב , ויתה ְְְְֲִִַַַַָָָָָוהזעזע

ְְִֵַלהתה
ׁש מעוֹ ן בּ אוֹ תּה  ר בּ י לוֹ  סּפ ר ׁש עה 

ׁש נּ ׁש בּ ע הבוּ עה אוֹ תּה 
הּמ ׁש יח הזדּ עזע אז הכּ נפים. בּ על
הרקיעים, והזדּ עזעוּ  קוֹ לוֹ , והרים
והזדּ עזע הגּ דוֹ ל, היּ ם והזדּ עזע
בּ ין  . להתהּפ העוֹ לם וח ׁש ב  הלּ ויתן,
ר בּ י לרגלי חיּ יא  ר בּ י את ראה  ּכ
אדם  כּ אן נתן  מי אמר , ׁש מע וֹ ן .
לוֹ  אמר  העוֹ לם? א וֹ תוֹ  מדּ י  ׁש לּ ב וּ ׁש 



יר"מאמרי  ה הר הקמת ל 

וּ בנ וֹ י  הוּ א יתכּ נּ ׁש  ליּה  אמר דא וֹ רייתא.
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אמר  . דיל ממתיבּת א  וליהווֹ ן 
ונפק  זמנא  ליּה  יהבוּ  ליּה . יתייהיב זמנא 
אז דּ עזע דמעין. עינ וֹ י  וזלגן מז דּ עזע  מ ּת ּמ ן
ח וּ לקהוֹ ן  זכּ אה  ואמר  וּ בכה  חיּ יא ר בּ י
ח וּ לקיּה  וזכּ אה  עלמא, בּ ההוּ א דּ צדּ יקייא

כּ תיב , עליּה  . לכ דּ זכה  יוֹ חאי (משלי דּ בר 
אמ לּ א .ח) וא וֹ צרוֹ תיהם  י ׁש  אוֹ הבי להנחיל

ידי על רה תח בר ְְְִֵֵֶַַַָָָָבכל
רקיע  עה רה, ל  ת ְִִֵֶֶַַַָָא

ֶָאחד 
ּפ תחבּ ראׁש ית ׁש מעוֹ ן נא)ר בּ י (ישעיה 

אית  כּ ּמ ה  .בּ פי דּ ברי וא שׂ ים 
יממא בּ א וֹ רייתא לא ׁש ּת דּ לא  נ ׁש  לבר ליּה 
ציּ ית  ה וּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א  בּ גין  וליליא ,
וּ בכל בּ א וֹ רייתא, דּ מתעּס קי דּ א נּ וּ ן לקלהוֹ ן 
דהה וּ א ידא  על בּ אוֹ רייתא  דאתח דּ ׁש  מ לּ ה 
חדא . רקיעא עביד בּ אוֹ ריתא, דּ א ׁש ּת דּ ל

על  ויב עלה ,התח חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָדבר
מ וטס  ,למיהע חי היק  ְִִִַַַָָָָֹרא
ועלה ע למ ת אל  בעי ְְְְִִֵֶֶֶָמ טט 

מיה ע יק ִִֶַַָאל
דּ א וֹ רייתאּת נן דּ מ לּ ה  ׁש עתא בּ ההיא 

ההיא נׁש , דּ בר  מּפ וּ מיּה  אתח דּ ׁש ת
דּ ק וּ דׁש א ק ּמ יּה  ואתעּת דת סלקא  מ לּ ה 
נטיל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א  הוּ א. בּ רי
בּ ׁש בעין  לּה  וע ּט ר  לּה  ונ ׁש יק מ לּ ה  לההיא
דּ חכמתא וּ מ לּ ה  וּ מחקּ קן . גּ ליפין עטרין

הא וֹ ר חיּ יא, ר בּ י הוּ א זה ׁש מע וֹ ן, ר בּ י
יתכּ נּ ס לוֹ , אמר הּת וֹ רה. מאוֹ ר ׁש ל
אמר . ּׁש ל מהיׁש יבה ויהיוּ  וּ בניו  הוּ א
זמן, לוֹ  נתנ וּ  לוֹ . ינּ תן  זמן  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י
זוֹ לג וֹ ת  ועיניו מזעזע מם ויצא
וּ בכה, ח יּ יא ר בּ י  הזדּ עזע דּ מעוֹ ת.
ה צּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי ואמר ,
בּ ר ׁש ל חלק וֹ  ואׁש רי הע וֹ לם , בּ אוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב עליו .לכ ׁש זּ כה  ח )יוֹ חאי (משלי 
אמלּ א. ואצרתיהם יׁש  אהבי להנחיל

ידי על רה תח בר ְְְִֵֵֶַַַָָָָבכל
רקיע  עה רה, ל  ת ְִִֵֶֶַַַָָא

ֶָאחד 
ּפ תח,בּ רא ׁש ית . ׁש מעוֹ ן (ישעיהרבּ י 

בּ פי.נא ) דּ ברי ואשׂ ם
י וֹ מם  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל לאדם יׁש  כּ ּמ ה 
הוּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם ולילה,
ׁש ּמ תעּס קים  אוֹ תם לק וֹ לוֹ ת מקׁש יב 
בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ תחדּ ׁש  דּ בר וּ בכל בּ ּת וֹ רה.
עוֹ שׂ ה  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל אוֹ תוֹ  ידי על

אחד. רקיע 

על  ויב עלה ,התח חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָדבר
מ וטס  ,למיהע חי היק  ְִִִַַַָָָָֹרא
ועלה ע למ ת אל  בעי ְְְְִִֵֶֶֶָמ טט 

מיה ע יק ִִֶַַָאל
ּת וֹ רה ׁש נינ וּ , ׁש דּ בר  ההיא בּ עה 

הדּ בר אדם , מ ּפ י מתח דּ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מזדּ ּמ ן עוֹ לה ההוּ א 
נ וֹ טל  הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו

ה  אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ ,את וּ מנק [ּת וֹ רה] דּ בר  
גּ לוּ פ וֹ ת  עטר וֹ ת בּ ׁש בעים אוֹ תוֹ  וּ מע ּט ר 

יר"מאמרי  ה הר לא הקמת

ריׁש א על ויתבא סלקא דּ אתח דּ ׁש א ,
ו ׁש טא מ ּת ּמ ן וטסא עלמין. חי דּ צדּ יק

לג וּ סליקת עלמין אלף  עּת יק בּ ׁש בעין בּ י  
מלּ ין  יוֹ מין דּ עּת יק מ לּ ין וכל יוֹ מין.

עלּ אין. סתימין בּ רזין אנּ וּ ן דּ חכמתא 

ער מנה ונכנס  הע וירד ְְְְִִִֵֶֶָָָָָעלה
אלהי ראתה לא עי זי נ ְֱִִִֶַָָָָֹֹעלמ ת

לת ְָז
דחכמתאוההיא סתימא מלּ ה 

סלקא כּ ד הכא דּ אתח דּ ׁש ת
מ לּ ין בּ א נּ וּ ן יוֹ מין (דרזין)אתח בּ רת דּ עּת יק  

בּ תמניסר ועאלת בּ הדייה וּ  ונחתא וסלקא 
גּ ניזין סד)עלמין  ראתה(ישעיה לא דּ עין 

ואתיין  וׁש טאן מּת ּמ ן נפקי .ז וּ לת אלהים
יוֹ מין. עּת יק קּמ י ואתעּת דוּ  וּ ׁש למין מליאן

חדה אר הל ונעה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹמתח
רה התח הבר תְִֵֵֶַַַָָָמא

בּ האי בּ ההיא יוֹ מין ע ּת יק ארח ׁש עתא 
נטיל מכּ לא. קּמ יּה  וניחא  מ לּ ה 

לּה  ואעטר  מ לּ ה  י"ד)לההיא בּ תלת (שמות 
מ לּ ה ההיא עטרין . אלף וׁש בעין מאה 
רקיעא ואתעבידא ונחתא  וסלקא טסת

דּ חכמתא  וּ מלּ ה  מ לּ ה  כּ ל וכן (ס"א חדא . 
רקיעין)אתעבדין) ׁש לים(ס"א בּ קיּ וּ מא קיּ ימין

ׁש מים לוֹ ן קרי וה וּ א יוֹ מין. עּת יק קּמ י 
דּ רזין  סתימין מח וּ דׁש ים , ׁש מים  חדׁש ים ,
מלּ ין  ׁש אר א נּ וּ ן וכל עלּ אה . דּ חכמתא

ה  ד
ע"א

ׁש התחדּ ׁש , חכמה וּ דבר וּ מח ּק ק וֹ ת.
חי הצּ דּ יק ראׁש  על ויוֹ ׁש ב  ע וֹ לה 
וּ מׁש וֹ טט מ ם וטס הע וֹ למים,
אל  וע וֹ לה  ע וֹ למוֹ ת  אלף בּ ׁש בעים
ע ּת יק ׁש ל הדּ ברים וכל היּ מים. ע ּת יק
בּ סוֹ דוֹ ת  הם חכמה דּ ברי היּ מים,

עליוֹ נים. נס ּת רים

ער מנה ונכנס  הע וירד ְְְְִִִֵֶֶָָָָָעלה
אלהי ראתה לא עי זי נ ְֱִִִֶַָָָָֹֹעלמ ת

לת ְָז
חכמה ואוֹ תוֹ  ׁש ל הנּ סּת ר  הדּ בר 

כּ ׁש הוּ א  כּ אן, ׁש התחדּ ׁש 
ׁש ל  הדּ ברים אוֹ תם עם מתח בּ ר  ע וֹ לה ,
ע ּמ הם  ויוֹ רד וע וֹ לה היּ מים, ע ּת יק
גּ נוּ זים  עוֹ למוֹ ת עשׂ ר  בּ ׁש מ וֹ נה ונכנס 

 זוּ לת אלהים ראתה לא (שם ׁש עין 
וּ מׁש וֹ טטים סד) מם יוֹ צאים .

וּ מז דּ ּמ נים  וּ ׁש למים מלאים  והוֹ לכים
ה יּ מים. עּת יק  לפני

חדה אר הל ונעה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹמתח
רה התח הבר תְִֵֵֶַַַָָָמא

היּ מים בּ אוֹ תּה  ע ּת יק מריח העה 
נ וֹ ח וזה הזּ ה, הדּ בר את
הדּ בר , אוֹ תוֹ  את  נוֹ טל הכּ ל. מן  לפניו 
וׁש בעים  מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  אוֹ תוֹ  וּ מע ּט ר 
וע וֹ לה  טס הדּ בר  אוֹ תוֹ  עטר וֹ ת. אלף 
דּ בר כּ ל וכן אחד. רקיע ונעשׂ ה ויוֹ רד,

חכמה ׁש ל נעשׂ ים )ודבר (ס "א(ס"א 

לפנירקיעים ) ׁש לם בּ קיּ וּ ם ע וֹ מדים 
ׁש מים  להם קוֹ רא והוּ א היּ מים. ע ּת יק
ׁש ל  נס ּת רים מחדּ ׁש ים, ׁש מים חדׁש ים ,



יר"מאמרי  ה הר הקמת ל 

וּ בנ וֹ י  הוּ א יתכּ נּ ׁש  ליּה  אמר דא וֹ רייתא.
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אמר  . דיל ממתיבּת א  וליהווֹ ן 
ונפק  זמנא  ליּה  יהבוּ  ליּה . יתייהיב זמנא 
אז דּ עזע דמעין. עינ וֹ י  וזלגן מז דּ עזע  מ ּת ּמ ן
ח וּ לקהוֹ ן  זכּ אה  ואמר  וּ בכה  חיּ יא ר בּ י
ח וּ לקיּה  וזכּ אה  עלמא, בּ ההוּ א דּ צדּ יקייא

כּ תיב , עליּה  . לכ דּ זכה  יוֹ חאי (משלי דּ בר 
אמ לּ א .ח) וא וֹ צרוֹ תיהם  י ׁש  אוֹ הבי להנחיל

ידי על רה תח בר ְְְִֵֵֶַַַָָָָבכל
רקיע  עה רה, ל  ת ְִִֵֶֶַַַָָא

ֶָאחד 
ּפ תחבּ ראׁש ית ׁש מעוֹ ן נא)ר בּ י (ישעיה 

אית  כּ ּמ ה  .בּ פי דּ ברי וא שׂ ים 
יממא בּ א וֹ רייתא לא ׁש ּת דּ לא  נ ׁש  לבר ליּה 
ציּ ית  ה וּ א  בּ רי דּ ק וּ ד ׁש א  בּ גין  וליליא ,
וּ בכל בּ א וֹ רייתא, דּ מתעּס קי דּ א נּ וּ ן לקלהוֹ ן 
דהה וּ א ידא  על בּ אוֹ רייתא  דאתח דּ ׁש  מ לּ ה 
חדא . רקיעא עביד בּ אוֹ ריתא, דּ א ׁש ּת דּ ל

על  ויב עלה ,התח חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָדבר
מ וטס  ,למיהע חי היק  ְִִִַַַָָָָֹרא
ועלה ע למ ת אל  בעי ְְְְִִֵֶֶֶָמ טט 

מיה ע יק ִִֶַַָאל
דּ א וֹ רייתאּת נן דּ מ לּ ה  ׁש עתא בּ ההיא 

ההיא נׁש , דּ בר  מּפ וּ מיּה  אתח דּ ׁש ת
דּ ק וּ דׁש א ק ּמ יּה  ואתעּת דת סלקא  מ לּ ה 
נטיל הוּ א בּ רי וק וּ ד ׁש א  הוּ א. בּ רי
בּ ׁש בעין  לּה  וע ּט ר  לּה  ונ ׁש יק מ לּ ה  לההיא
דּ חכמתא וּ מ לּ ה  וּ מחקּ קן . גּ ליפין עטרין

הא וֹ ר חיּ יא, ר בּ י הוּ א זה ׁש מע וֹ ן, ר בּ י
יתכּ נּ ס לוֹ , אמר הּת וֹ רה. מאוֹ ר ׁש ל
אמר . ּׁש ל מהיׁש יבה ויהיוּ  וּ בניו  הוּ א
זמן, לוֹ  נתנ וּ  לוֹ . ינּ תן  זמן  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י
זוֹ לג וֹ ת  ועיניו מזעזע מם ויצא
וּ בכה, ח יּ יא ר בּ י  הזדּ עזע דּ מעוֹ ת.
ה צּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי ואמר ,
בּ ר ׁש ל חלק וֹ  ואׁש רי הע וֹ לם , בּ אוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב עליו .לכ ׁש זּ כה  ח )יוֹ חאי (משלי 
אמלּ א. ואצרתיהם יׁש  אהבי להנחיל

ידי על רה תח בר ְְְִֵֵֶַַַָָָָבכל
רקיע  עה רה, ל  ת ְִִֵֶֶַַַָָא

ֶָאחד 
ּפ תח,בּ רא ׁש ית . ׁש מעוֹ ן (ישעיהרבּ י 

בּ פי.נא ) דּ ברי ואשׂ ם
י וֹ מם  בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל לאדם יׁש  כּ ּמ ה 
הוּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם ולילה,
ׁש ּמ תעּס קים  אוֹ תם לק וֹ לוֹ ת מקׁש יב 
בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ תחדּ ׁש  דּ בר וּ בכל בּ ּת וֹ רה.
עוֹ שׂ ה  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל אוֹ תוֹ  ידי על

אחד. רקיע 

על  ויב עלה ,התח חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָדבר
מ וטס  ,למיהע חי היק  ְִִִַַַָָָָֹרא
ועלה ע למ ת אל  בעי ְְְְִִֵֶֶֶָמ טט 

מיה ע יק ִִֶַַָאל
ּת וֹ רה ׁש נינ וּ , ׁש דּ בר  ההיא בּ עה 

הדּ בר אדם , מ ּפ י מתח דּ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מזדּ ּמ ן עוֹ לה ההוּ א 
נ וֹ טל  הוּ א   ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו

ה  אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ ,את וּ מנק [ּת וֹ רה] דּ בר  
גּ לוּ פ וֹ ת  עטר וֹ ת בּ ׁש בעים אוֹ תוֹ  וּ מע ּט ר 

יר"מאמרי  ה הר לא הקמת

ריׁש א על ויתבא סלקא דּ אתח דּ ׁש א ,
ו ׁש טא מ ּת ּמ ן וטסא עלמין. חי דּ צדּ יק

לג וּ סליקת עלמין אלף  עּת יק בּ ׁש בעין בּ י  
מלּ ין  יוֹ מין דּ עּת יק מ לּ ין וכל יוֹ מין.

עלּ אין. סתימין בּ רזין אנּ וּ ן דּ חכמתא 

ער מנה ונכנס  הע וירד ְְְְִִִֵֶֶָָָָָעלה
אלהי ראתה לא עי זי נ ְֱִִִֶַָָָָֹֹעלמ ת

לת ְָז
דחכמתאוההיא סתימא מלּ ה 

סלקא כּ ד הכא דּ אתח דּ ׁש ת
מ לּ ין בּ א נּ וּ ן יוֹ מין (דרזין)אתח בּ רת דּ עּת יק  

בּ תמניסר ועאלת בּ הדייה וּ  ונחתא וסלקא 
גּ ניזין סד)עלמין  ראתה(ישעיה לא דּ עין 

ואתיין  וׁש טאן מּת ּמ ן נפקי .ז וּ לת אלהים
יוֹ מין. עּת יק קּמ י ואתעּת דוּ  וּ ׁש למין מליאן

חדה אר הל ונעה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹמתח
רה התח הבר תְִֵֵֶַַַָָָמא

בּ האי בּ ההיא יוֹ מין ע ּת יק ארח ׁש עתא 
נטיל מכּ לא. קּמ יּה  וניחא  מ לּ ה 

לּה  ואעטר  מ לּ ה  י"ד)לההיא בּ תלת (שמות 
מ לּ ה ההיא עטרין . אלף וׁש בעין מאה 
רקיעא ואתעבידא ונחתא  וסלקא טסת

דּ חכמתא  וּ מלּ ה  מ לּ ה  כּ ל וכן (ס"א חדא . 
רקיעין)אתעבדין) ׁש לים(ס"א בּ קיּ וּ מא קיּ ימין

ׁש מים לוֹ ן קרי וה וּ א יוֹ מין. עּת יק קּמ י 
דּ רזין  סתימין מח וּ דׁש ים , ׁש מים  חדׁש ים ,
מלּ ין  ׁש אר א נּ וּ ן וכל עלּ אה . דּ חכמתא

ה  ד
ע"א

ׁש התחדּ ׁש , חכמה וּ דבר וּ מח ּק ק וֹ ת.
חי הצּ דּ יק ראׁש  על ויוֹ ׁש ב  ע וֹ לה 
וּ מׁש וֹ טט מ ם וטס הע וֹ למים,
אל  וע וֹ לה  ע וֹ למוֹ ת  אלף בּ ׁש בעים
ע ּת יק ׁש ל הדּ ברים וכל היּ מים. ע ּת יק
בּ סוֹ דוֹ ת  הם חכמה דּ ברי היּ מים,

עליוֹ נים. נס ּת רים

ער מנה ונכנס  הע וירד ְְְְִִִֵֶֶָָָָָעלה
אלהי ראתה לא עי זי נ ְֱִִִֶַָָָָֹֹעלמ ת

לת ְָז
חכמה ואוֹ תוֹ  ׁש ל הנּ סּת ר  הדּ בר 

כּ ׁש הוּ א  כּ אן, ׁש התחדּ ׁש 
ׁש ל  הדּ ברים אוֹ תם עם מתח בּ ר  ע וֹ לה ,
ע ּמ הם  ויוֹ רד וע וֹ לה היּ מים, ע ּת יק
גּ נוּ זים  עוֹ למוֹ ת עשׂ ר  בּ ׁש מ וֹ נה ונכנס 

 זוּ לת אלהים ראתה לא (שם ׁש עין 
וּ מׁש וֹ טטים סד) מם יוֹ צאים .

וּ מז דּ ּמ נים  וּ ׁש למים מלאים  והוֹ לכים
ה יּ מים. עּת יק  לפני

חדה אר הל ונעה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹמתח
רה התח הבר תְִֵֵֶַַַָָָמא

היּ מים בּ אוֹ תּה  ע ּת יק מריח העה 
נ וֹ ח וזה הזּ ה, הדּ בר את
הדּ בר , אוֹ תוֹ  את  נוֹ טל הכּ ל. מן  לפניו 
וׁש בעים  מאוֹ ת  בּ ׁש לׁש  אוֹ תוֹ  וּ מע ּט ר 
וע וֹ לה  טס הדּ בר  אוֹ תוֹ  עטר וֹ ת. אלף 
דּ בר כּ ל וכן אחד. רקיע ונעשׂ ה ויוֹ רד,

חכמה ׁש ל נעשׂ ים )ודבר (ס "א(ס"א 

לפנירקיעים ) ׁש לם בּ קיּ וּ ם ע וֹ מדים 
ׁש מים  להם קוֹ רא והוּ א היּ מים. ע ּת יק
ׁש ל  נס ּת רים מחדּ ׁש ים, ׁש מים חדׁש ים ,



יר"מאמרי  ה הר הקמת לב 

ק ּמ י קיּ ימין דּ מתח דּ ׁש ין ה דּ א וֹ רייתא (דף 
ואתעביד וּ ע"א) וסלקין ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א 

לגבּ י  וּ מתעּט רין ונחתין החיּ ים. ארצוֹ ת
ארץ  כּ לא  ואתעביד  ואתח דּ ׁש  חד, ארץ

בּ אוֹ רייתא .חדׁש  דּ אתח דּ ׁש  מ לּ ה  מההיא  ה  

כּ תיב,ועל סו )דּ א כּ אׁש ר(ישעיה  כּ י 
החדׁש ה והארץ החד ׁש ים  ה מים
עשׂ יתי  וגו'. לפני עוֹ מדים  ע וֹ שׂ ה אני א ׁש ר
מא נּ וּ ן  ּת דיר דּ עביד ע וֹ שׂ ה, א לּ א  כּ תיב לא
כּ תיב, דּ א ועל  דּ אוֹ רייתא . ורזין ח דּ וּ ׁש ין

נא) ידי (ישעיה וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים 
ה מים ארץ. וליס וֹ ד ׁש מים  לנטע  כּ ּס יתי

ׁש מים . אלּ א כּ תיב לא 

א למ ה, הרה מסרה ְְְְִֶֶַָָָָָֹעה
ניעלי  מלאכי ל ר את ְְִִִֶֶַַָָה
עד  ,יה להבת ת א רְְְִִֶֶֶַַֹל
וכעת הא . ר דה עליו  ְִֵֶַָָָָָָה
ת א על מכה הא  ר דְֶַַַָָה
א  האד תא על מכ ה ְֶֶַַַָָָָָֹהבר,
הא, ר דה א א אליה ֲֵֶֶַַָָָֻיר

 ל איק ְְְַֹולא
כּ ּס יתי.אמר ידי וּ בצל  מהוּ  אלעזר רבּ י 

דאתמסר בּ ׁש עתא  ליּה  אמר
דּ מלאכי  רבּ וֹ א  כּ ּמ ה  את וּ  למ ׁש ה , א וֹ רייתא 
דפ וּ מה וֹ ן, בּ ׁש להוֹ בא  ליּה  לאוֹ קדא  ע לּ אין
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א עליּה  דּ חפא עד 
ואתע ּט רת  סלקא  מ לּ ה  דהאי וה ׁש ּת א
חפי  איה וּ  ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א ק ּמ י וקיימא 
דּ לא נ ׁש  בּ ר  ההוּ א  על וכ ּס י מ לּ ה  ההיא על

אוֹ תם  וכל עליוֹ נה. חכמה ׁש ל ס וֹ דוֹ ת
ׁש ּמ תחדּ ׁש ים, הּת וֹ רה דּ ברי ׁש אר
-ה וּ א, בּ ר וּ ך הּק דוֹ ׁש  לפני ע וֹ מדים
הח יּ ים, ארצ וֹ ת  ונעשׂ ים וע וֹ לים
אחת, לארץ  וּ מתע ּט רים ויוֹ רדים
חדׁש ה  ארץ הכּ ל ונע שׂ ה  וּ מתח דּ ׁש 

בּ ּת וֹ רה. ׁש התחדּ ׁש  ה דּ בר מאוֹ תוֹ 

כּ תוּ בועל סו)זה  כא ׁש ר(ישעיה  כּ י 
והארץ החדׁש ים ה מים
לפני עמדים ע שׂ ה אני א ׁש ר  החדׁש ה
ע וֹ שׂ ה. אלּ א  כת וּ ב , לא ע שׂ יתי  וג וֹ '.
החדּ וּ ׁש ים  מאוֹ תם תמיד ׁש ע וֹ שׂ ה
כּ תוּ ב זה ועל הּת וֹ רה. ׁש ל והּס וֹ דוֹ ת

נא ) ידי(שם  וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ם
לא  ארץ . וליסד ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי

ׁש מים. אלּ א המים, כתוּ ב 

א למ ה, הרה מסרה ְְְְִֶֶַָָָָָֹעה
ניעלי  מלאכי ל ר את ְְִִִֶֶַַָָה
עד  ,יה להבת ת א רְְְִִֶֶֶַַֹל
וכעת הא . ר דה עליו  ְִֵֶַָָָָָָה
ת א על מכה הא  ר דְֶַַַָָה
א  האד תא על מכ ה ְֶֶַַַָָָָָֹהבר,
הא, ר דה א א אליה ֲֵֶֶַַָָָֻיר

 ל איק ְְְַֹולא
ידיאמר וּ בצל זּ ה  מה אלעזר , ר בּ י 

בּ ׁש עה  לוֹ , אמר ?כּ ּס יתי
כּ ּמ ה  בּ א וּ  למׁש ה, הּת וֹ רה ׁש נּ מסרה
לשׂ רף עלי וֹ נים מלאכים ׁש ל ר בּ וֹ אוֹ ת 
עליו  ׁש כּ ּס ה עד ּפ יהם, בּ ׁש להבת אוֹ תוֹ 
ׁש הדּ בר וכעת הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לפני וע וֹ מד וּ מתעּט ר ע וֹ לה  הזּ ה
על  מכּס ה הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

יר"מאמרי  ה הר לג הקמת

בּ רי קוּ דׁש א  אלּ א לגבּ ייה וּ  יׁש ּת מוֹ דע
דּ אתעביד  עד  לגבּ י ּה  יקנּ א וּ ן ולא  ה וּ א .
חדׁש ה וארץ  חדׁש ים  ׁש מים  מ לּ ה  מההיא
לנטוֹ ע כּ ּס יתי ידי וּ בצל  דכתיב ה וּ א הדא
מ לּ ה דּ כל מ כּ אן ארץ. וליס וֹ ד ׁש מים 
עלּ אה לת וֹ עלּת א  סלקא מעינא  דסתים 

דכתיב, ה וּ א  נא)הדא ידי (ישעיה  וּ בצל 
מעינא , ואתכּ ּס י אתחפי וא ּמ אי .כּ ּס יתי
דכתיב  ה וּ א הדא  עלּ אה . לת וֹ עלּת א  בּ גין
דּ אּת מר. כּ מה  ארץ  וליס וֹ ד ׁש מים  לנט וֹ ע

לא נּ וּ ן ולאמר  ולאמר  אּת ה . עּמ י  לציּ וֹ ן  
דּ מ וּ מ לּ ין עלּת רעין אלּ ין צוּ יינין 
ּת קרי אל  אּת ה . עּמ י לה אלּ ין  דף יח (בתיקון 

למהוי ב) אּת ה  ע ּמ י אלּ א  א ּת ה, עּמ י
דילי  בּ מלּ וּ לא  אנא  מה  ע ּמ י, ׁש וּ ּת פא
אמר , דא ּת  כּ מא  וארץ  ׁש מים  עבדית

לג ) הכי (תהלים אוּ ף נע שׂ וּ , ׁש מים יי בּ דבר 
ואי  בּ א וֹ רייתא . דּ מ ׁש ּת דּ לי א נּ וּ ן זכּ אין א ּת .
עביד  ידע דּ לא  נ ׁש  בּ ר  דכל  דּ מלּ ה תימא

דּ א .

א החכ למיד זה? את  גר ְִִֶֶֶֶַַָָָֹמי
 ילנ י הרחמ מ רה. להראה ְֲִִִֵֶַַַָָָָהיע

ארחיּה ּת א דּ לאו ההוּ א א)חזי, פ"ז (יתרו 
דּ לא מלּ ין וח דּ ׁש  דּ א וֹ רייתא  בּ רזין
מ לּ ה ההיא  יא וּ ת, כּ דקא בּ וּ רייה וֹ ן על ידע

מלה  ההיא  לגבּ י  ונפיק טז)סלקא  (משלי 
נ וּ קבא מ גּ וֹ  ׁש קר, ל ׁש וֹ ן  ּת ה ּפ וּ כ וֹ ת  איׁש 
ּפ רסי  מאה חמ ׁש  ודליג רבּ א דתהוֹ מא 
ואזיל לּה  ונטיל מלּ ה לההיא  לק בּ לא
רקיעא בּ ּה  ועביד נוּ קביּה  לגוֹ  מלּ ה בּ ההיא 

האדם  אוֹ תוֹ  על וּ מכּס ה הדּ בר, אוֹ תוֹ 
אלּ א  אליהם יכּ ר  ׁש לּ א
עד  לוֹ , יק נּ א וּ  ולא  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

מהדּ בר  ׁש מים (ּת וֹ רה )ׁש נּ ע שׂ ה ההוּ א 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  חדׁש ה. וארץ  חדׁש ים 
וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
מן  ׁש נּ סּת ר  דּ בר  ׁש כּ ל מכּ אן  ארץ.
זהוּ  עליוֹ נה. לתוֹ עלת עוֹ לה העין,
ולּמ ה  .כּ ּס יתי ידי וּ בצל ׁש כּ תוּ ב
בּ ׁש ביל  העין? מן וּ מתכּ ּס ה נעלם 
לנטע ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  עליוֹ נה. ּת וֹ עלת

ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ארץ , וליסד ׁש מים

-ולאמר ולאמר אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן 
והדּ ברים  הערים לאוֹ תם
אל  אּת ה. ע ּמ י - אלּ וּ  על א לּ וּ  המצ יּ נים
להיוֹ ת  אּת ה, ע ּמ י  א לּ א ע ּמ י ּת קרי
ע שׂ יתי ׁש לּ י בּ דּ בּ וּ ר אני מה ע ּמ י. ׁש ּת ף

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וארץ, לג )ׁש מים (תהלים  
אּת ה.  ּכ אף - נעשׂ וּ  ׁש מים ה' בּ דבר 
בּ ּת וֹ רה. ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אׁש רי
ׁש לּ א  אדם כּ ל ׁש ל ׁש דּ בּ וּ ר ּת אמר ואם

כּ זה. עוֹ שׂ ה  י וֹ דע 

א החכ למיד זה? את  גר ְִִֶֶֶֶַַָָָֹמי
 ילנ י הרחמ מ רה. להראה ְֲִִִֵֶַַַָָָָהיע

בּ סוֹ דוֹ ת בּ א דּ רכּ וֹ  ׁש אין אוֹ תוֹ  ראה, 
ׁש אינוֹ  דּ ברים וּ מחדּ ׁש  ה ּת וֹ רה
הדּ בר אוֹ ת וֹ  כּ ראוּ י, בּ רים על יוֹ דע 
איׁש  הדּ בר  לא וֹ תוֹ  ויוֹ צא  ע וֹ לה 
נקב  ֹמּת ו ׁש קר ל ׁש וֹ ן ּת הּפ וּ כוֹ ת
מאוֹ ת  חמ ׁש  וּ מדלּ ג הגּ דוֹ ל, הּת הוֹ ם
ונ וֹ טל  הדּ בר. א וֹ תוֹ  את לק בּ ל ּפ רסאוֹ ת
 ֹלתו הדּ בר  א וֹ תוֹ  עם והוֹ ל אוֹ תוֹ ,



יר"מאמרי  ה הר הקמת לב 

ק ּמ י קיּ ימין דּ מתח דּ ׁש ין ה דּ א וֹ רייתא (דף 
ואתעביד וּ ע"א) וסלקין ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א 

לגבּ י  וּ מתעּט רין ונחתין החיּ ים. ארצוֹ ת
ארץ  כּ לא  ואתעביד  ואתח דּ ׁש  חד, ארץ

בּ אוֹ רייתא .חדׁש  דּ אתח דּ ׁש  מ לּ ה  מההיא  ה  

כּ תיב,ועל סו )דּ א כּ אׁש ר(ישעיה  כּ י 
החדׁש ה והארץ החד ׁש ים  ה מים
עשׂ יתי  וגו'. לפני עוֹ מדים  ע וֹ שׂ ה אני א ׁש ר
מא נּ וּ ן  ּת דיר דּ עביד ע וֹ שׂ ה, א לּ א  כּ תיב לא
כּ תיב, דּ א ועל  דּ אוֹ רייתא . ורזין ח דּ וּ ׁש ין

נא) ידי (ישעיה וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים 
ה מים ארץ. וליס וֹ ד ׁש מים  לנטע  כּ ּס יתי

ׁש מים . אלּ א כּ תיב לא 

א למ ה, הרה מסרה ְְְְִֶֶַָָָָָֹעה
ניעלי  מלאכי ל ר את ְְִִִֶֶַַָָה
עד  ,יה להבת ת א רְְְִִֶֶֶַַֹל
וכעת הא . ר דה עליו  ְִֵֶַָָָָָָה
ת א על מכה הא  ר דְֶַַַָָה
א  האד תא על מכ ה ְֶֶַַַָָָָָֹהבר,
הא, ר דה א א אליה ֲֵֶֶַַָָָֻיר

 ל איק ְְְַֹולא
כּ ּס יתי.אמר ידי וּ בצל  מהוּ  אלעזר רבּ י 

דאתמסר בּ ׁש עתא  ליּה  אמר
דּ מלאכי  רבּ וֹ א  כּ ּמ ה  את וּ  למ ׁש ה , א וֹ רייתא 
דפ וּ מה וֹ ן, בּ ׁש להוֹ בא  ליּה  לאוֹ קדא  ע לּ אין
הוּ א . בּ רי קוּ דׁש א עליּה  דּ חפא עד 
ואתע ּט רת  סלקא  מ לּ ה  דהאי וה ׁש ּת א
חפי  איה וּ  ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א ק ּמ י וקיימא 
דּ לא נ ׁש  בּ ר  ההוּ א  על וכ ּס י מ לּ ה  ההיא על

אוֹ תם  וכל עליוֹ נה. חכמה ׁש ל ס וֹ דוֹ ת
ׁש ּמ תחדּ ׁש ים, הּת וֹ רה דּ ברי ׁש אר
-ה וּ א, בּ ר וּ ך הּק דוֹ ׁש  לפני ע וֹ מדים
הח יּ ים, ארצ וֹ ת  ונעשׂ ים וע וֹ לים
אחת, לארץ  וּ מתע ּט רים ויוֹ רדים
חדׁש ה  ארץ הכּ ל ונע שׂ ה  וּ מתח דּ ׁש 

בּ ּת וֹ רה. ׁש התחדּ ׁש  ה דּ בר מאוֹ תוֹ 

כּ תוּ בועל סו)זה  כא ׁש ר(ישעיה  כּ י 
והארץ החדׁש ים ה מים
לפני עמדים ע שׂ ה אני א ׁש ר  החדׁש ה
ע וֹ שׂ ה. אלּ א  כת וּ ב , לא ע שׂ יתי  וג וֹ '.
החדּ וּ ׁש ים  מאוֹ תם תמיד ׁש ע וֹ שׂ ה
כּ תוּ ב זה ועל הּת וֹ רה. ׁש ל והּס וֹ דוֹ ת

נא ) ידי(שם  וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ם
לא  ארץ . וליסד ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי

ׁש מים. אלּ א המים, כתוּ ב 

א למ ה, הרה מסרה ְְְְִֶֶַָָָָָֹעה
ניעלי  מלאכי ל ר את ְְִִִֶֶַַָָה
עד  ,יה להבת ת א רְְְִִֶֶֶַַֹל
וכעת הא . ר דה עליו  ְִֵֶַָָָָָָה
ת א על מכה הא  ר דְֶַַַָָה
א  האד תא על מכ ה ְֶֶַַַָָָָָֹהבר,
הא, ר דה א א אליה ֲֵֶֶַַָָָֻיר

 ל איק ְְְַֹולא
ידיאמר וּ בצל זּ ה  מה אלעזר , ר בּ י 

בּ ׁש עה  לוֹ , אמר ?כּ ּס יתי
כּ ּמ ה  בּ א וּ  למׁש ה, הּת וֹ רה ׁש נּ מסרה
לשׂ רף עלי וֹ נים מלאכים ׁש ל ר בּ וֹ אוֹ ת 
עליו  ׁש כּ ּס ה עד ּפ יהם, בּ ׁש להבת אוֹ תוֹ 
ׁש הדּ בר וכעת הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לפני וע וֹ מד וּ מתעּט ר ע וֹ לה  הזּ ה
על  מכּס ה הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

יר"מאמרי  ה הר לג הקמת

בּ רי קוּ דׁש א  אלּ א לגבּ ייה וּ  יׁש ּת מוֹ דע
דּ אתעביד  עד  לגבּ י ּה  יקנּ א וּ ן ולא  ה וּ א .
חדׁש ה וארץ  חדׁש ים  ׁש מים  מ לּ ה  מההיא
לנטוֹ ע כּ ּס יתי ידי וּ בצל  דכתיב ה וּ א הדא
מ לּ ה דּ כל מ כּ אן ארץ. וליס וֹ ד ׁש מים 
עלּ אה לת וֹ עלּת א  סלקא מעינא  דסתים 

דכתיב, ה וּ א  נא)הדא ידי (ישעיה  וּ בצל 
מעינא , ואתכּ ּס י אתחפי וא ּמ אי .כּ ּס יתי
דכתיב  ה וּ א הדא  עלּ אה . לת וֹ עלּת א  בּ גין
דּ אּת מר. כּ מה  ארץ  וליס וֹ ד ׁש מים  לנט וֹ ע

לא נּ וּ ן ולאמר  ולאמר  אּת ה . עּמ י  לציּ וֹ ן  
דּ מ וּ מ לּ ין עלּת רעין אלּ ין צוּ יינין 
ּת קרי אל  אּת ה . עּמ י לה אלּ ין  דף יח (בתיקון 

למהוי ב) אּת ה  ע ּמ י אלּ א  א ּת ה, עּמ י
דילי  בּ מלּ וּ לא  אנא  מה  ע ּמ י, ׁש וּ ּת פא
אמר , דא ּת  כּ מא  וארץ  ׁש מים  עבדית

לג ) הכי (תהלים אוּ ף נע שׂ וּ , ׁש מים יי בּ דבר 
ואי  בּ א וֹ רייתא . דּ מ ׁש ּת דּ לי א נּ וּ ן זכּ אין א ּת .
עביד  ידע דּ לא  נ ׁש  בּ ר  דכל  דּ מלּ ה תימא

דּ א .

א החכ למיד זה? את  גר ְִִֶֶֶֶַַָָָֹמי
 ילנ י הרחמ מ רה. להראה ְֲִִִֵֶַַַָָָָהיע

ארחיּה ּת א דּ לאו ההוּ א א)חזי, פ"ז (יתרו 
דּ לא מלּ ין וח דּ ׁש  דּ א וֹ רייתא  בּ רזין
מ לּ ה ההיא  יא וּ ת, כּ דקא בּ וּ רייה וֹ ן על ידע

מלה  ההיא  לגבּ י  ונפיק טז)סלקא  (משלי 
נ וּ קבא מ גּ וֹ  ׁש קר, ל ׁש וֹ ן  ּת ה ּפ וּ כ וֹ ת  איׁש 
ּפ רסי  מאה חמ ׁש  ודליג רבּ א דתהוֹ מא 
ואזיל לּה  ונטיל מלּ ה לההיא  לק בּ לא
רקיעא בּ ּה  ועביד נוּ קביּה  לגוֹ  מלּ ה בּ ההיא 

האדם  אוֹ תוֹ  על וּ מכּס ה הדּ בר, אוֹ תוֹ 
אלּ א  אליהם יכּ ר  ׁש לּ א
עד  לוֹ , יק נּ א וּ  ולא  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

מהדּ בר  ׁש מים (ּת וֹ רה )ׁש נּ ע שׂ ה ההוּ א 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  חדׁש ה. וארץ  חדׁש ים 
וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
מן  ׁש נּ סּת ר  דּ בר  ׁש כּ ל מכּ אן  ארץ.
זהוּ  עליוֹ נה. לתוֹ עלת עוֹ לה העין,
ולּמ ה  .כּ ּס יתי ידי וּ בצל ׁש כּ תוּ ב
בּ ׁש ביל  העין? מן וּ מתכּ ּס ה נעלם 
לנטע ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  עליוֹ נה. ּת וֹ עלת

ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ארץ , וליסד ׁש מים

-ולאמר ולאמר אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן 
והדּ ברים  הערים לאוֹ תם
אל  אּת ה. ע ּמ י - אלּ וּ  על א לּ וּ  המצ יּ נים
להיוֹ ת  אּת ה, ע ּמ י  א לּ א ע ּמ י ּת קרי
ע שׂ יתי ׁש לּ י בּ דּ בּ וּ ר אני מה ע ּמ י. ׁש ּת ף

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וארץ, לג )ׁש מים (תהלים  
אּת ה.  ּכ אף - נעשׂ וּ  ׁש מים ה' בּ דבר 
בּ ּת וֹ רה. ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אׁש רי
ׁש לּ א  אדם כּ ל ׁש ל ׁש דּ בּ וּ ר ּת אמר ואם

כּ זה. עוֹ שׂ ה  י וֹ דע 

א החכ למיד זה? את  גר ְִִֶֶֶֶַַָָָֹמי
 ילנ י הרחמ מ רה. להראה ְֲִִִֵֶַַַָָָָהיע

בּ סוֹ דוֹ ת בּ א דּ רכּ וֹ  ׁש אין אוֹ תוֹ  ראה, 
ׁש אינוֹ  דּ ברים וּ מחדּ ׁש  ה ּת וֹ רה
הדּ בר אוֹ ת וֹ  כּ ראוּ י, בּ רים על יוֹ דע 
איׁש  הדּ בר  לא וֹ תוֹ  ויוֹ צא  ע וֹ לה 
נקב  ֹמּת ו ׁש קר ל ׁש וֹ ן ּת הּפ וּ כוֹ ת
מאוֹ ת  חמ ׁש  וּ מדלּ ג הגּ דוֹ ל, הּת הוֹ ם
ונ וֹ טל  הדּ בר. א וֹ תוֹ  את לק בּ ל ּפ רסאוֹ ת
 ֹלתו הדּ בר  א וֹ תוֹ  עם והוֹ ל אוֹ תוֹ ,



יר"מאמרי  ה הר הקמת לד 

רקיעא בּ ההוּ א וטס  ּת הוּ . דּ אקרי דׁש וא
ּפ רסי  אלפי ׁש יּת א  ּת הּפ וּ כוֹ ת איׁש  ההוּ א
דׁש וא רקיעא  דּ האי כּ יון  חדא. בּ זמנא 

מ יּ ד נפקת ער"ה)קאים זנ וּ נים(פקודי  א ׁש ת 
דׁש וא  רקיעא בּ הה וּ א  היא)ואתקיף  (נ "א (נ "א 

תהפוכות) נפקת ואיש וּ מּת ּמ ן בּ י ּה  ואׁש ּת ּת פת
דּ כד  בּ גין ורבוון, אלפין  כּ ּמ ה  וקטלת
ר ׁש וּ  לּה  אית רקיעא  בּ הה וּ א קיימת
בּ רגעא עלמא  כּ ל טס למהוי ויכלּת א 

חדא .

כּ תיב,ועל  ה)דּ א העוֹ ן (ישעיה מ וֹ ׁש כי הוֹ י 
ה דכוּ רא .בּ חבלי דּ א  העוֹ ן וא . 

דּ א ח ּט אה , מאן ח ּט אה . העגלה  וכעבוֹ ת
הה וּ א מׁש י איהוּ  חּט אה . דאקרי נוּ קבא
וּ לבתר הוא . חבלי בּ א נּ וּ ן  ע וֹ ן דאקרי
נ וּ קבא לההיא ח ּט אה, העגלה  כּ עבוֹ ת
טס למהוי את ּת קפת דּ ת ּמ ן חּט אה , דאקרי

דּ א  ועל נׁש א . בּ ני  ז)לקטלא  רבּ ים(משלי כּ י 
ההיא דּ א  הּפ ילה , מאן ה ּפ ילה, חללים
דּ א , גּ רים מאן נׁש א . בּ ני דּ קטלית ח ּט אה 
וּ מ וֹ רה , לה וֹ ראה  מטי דּ לא  חכם  ּת למיד

ל זבן. רחמנא 

א רה בר  יכמ ציא ת ְִִִֶֶֶַָֹֹא 
ראי דל מע מע ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹידע

בּ מט וּ תאאמר לחבריא  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
מ לּ ה מ ּפ וּ מייכוּ  תפקוּ ן דּ לא  מנּ ייכוֹ 

דלא  א')דאוֹ רייתא פ"ז ולא(יתרו  ידע ּת וּ ן 
יא וּ ת, כּ דקא רברבא  מאילנא ׁש מעּת וּ ן

ׁש וא  ׁש ל רקיע  בּ וֹ  וע וֹ שׂ ה ׁש לּ וֹ , הנּ קב 
אוֹ תוֹ  הרקיע בּ אוֹ תוֹ  וטס תהוּ . ׁש נּ קרא
ּפ רסאוֹ ת  אלפים ׁש ׁש ת ּת הּפ וּ כוֹ ת איׁש 
ׁש ל  הזּ ה ׁש הרקיע וכיון  אחת. בּ פעם
זנוּ נים  אׁש ת יוֹ צאת מיּ ד עוֹ מד, ׁש וא
ׁש וא  ׁש ל הרקיע  בּ אוֹ תוֹ  וּ מתח זּ קת
ּת הּפ וּ כוֹ ת] ואיׁש  [נ "א היא ] [נ"א
י וֹ צאת  וּ מם עּמ וֹ , וּ מׁש ּת ּת פת
מוּ ם  וּ רבב וֹ ת. אלפים כּ ּמ ה והוֹ רגת 
הה וּ א, בּ רקיע  עוֹ מדת היא ׁש כּ אׁש ר
את  טסה להיוֹ ת ויכלת ר ׁש וּ ת לּה  יׁש 

אחד. בּ רגע  העוֹ לם כּ ל

כּ תוּ בועל  ה )זה מ ׁש כי(ישעיה  הוֹ י 
זה  הע וֹ ן הוא. בּ חבלי העוֹ ן
מי ח ּט אה, העגלה וכעב וֹ ת הזּ כר .
חּט אה. ׁש נּ קראת  הנּ קבה זוֹ  החּט אה ?
עוֹ ן  ׁש נּ קרא אוֹ ת וֹ  את   מ וֹ ׁש הוּ א
כּ עב וֹ ת   ּכ ואחר הוא. חבלי בּ אוֹ תם
הנּ קבה  אוֹ תּה  את חּט אה , העגלה
התגּ בּ רה  ׁש ם חּט אה, ׁש נּ קראת 
זה  ועל אדם. בּ ני  להרג  טסה להיוֹ ת

ז) מי(משלי הּפ ילה. חללים רבּ ים כּ י 
ׁש הוֹ רגת  החּט אה אוֹ תּה  זוֹ  הּפ ילה?

אד  ּת למיד בּ ני זה? את גרם מי  ם. 
וּ מוֹ רה. להוֹ ראה הגּ יע ׁש לּ א החכם

יצּ ילנוּ . הרחמן

א רה בר  יכמ ציא ת ְִִִֶֶֶַָֹֹא 
ראי דל מע מע ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹידע

בּ בּק ׁש ה אמר  לחברים, ׁש מע וֹ ן רבּ י 
דּ בר מּפ יכם  תוֹ ציאוּ  ׁש לּ א מכּ ם
מעץ ׁש מע ּת ם ולא ידעּת ם ׁש לּ א ּת וֹ רה
ג וֹ רמים  תהיוּ  ׁש לּ א כּ די כּ ראוּ י , גּ דוֹ ל

יר"מאמרי  ה הר לההקמת

ח ּט אה לההוּ א  גּ רמין  תהו וֹ ן דּ לא  בּ גין
ּפ תחוּ  למ גּ נא . נׁש  דּ בּ ר  אכלוֹ סין לקטלא 
רחמנא לזבן , רחמנא ואמרוּ  כּ לה וֹ ן

ל זבן.

ר ד ה הסל  עמי ְְְִִֵַַַַָָָארע
המע את יציא טר רה ֲִֵֶֶֶַַָהא

בּ ריּת א ק וּ דׁש א בּ רא בּ א וֹ רייתא חזי, 
דּ כתיב, אוּ קמ וּ ה והא  עלמא, הוּ א

ח) ואהיה(משלי אמוֹ ן אצלוֹ  ואהיה 
זמנא בּ ּה  אס ּת כּ ל ואיהוּ  יוֹ ם  יוֹ ם ׁש עׁש וּ עים 
אמר וּ לבתר  זמנין, וארבּ ע וּ תלתא  וּ תרין 
לא וּ לפא עביד ּת א . בּ ּה  עביד וּ לבתר  ל וֹ ן,
כּ מא בּ ּה . למטעי ייתוֹ ן דּ לא  נׁש א לבני

אמר, כח)דא ּת  ויס ּפ רּה (איוב ראּה  אז 
ולקביל לאדם. ויּ אמר  חקרּה  וגם  הכינּה 
ראּה , אז דּ כתיב, אנּ וּ ן זמנין  ארבּ ע
ק וּ דׁש א בּ רא חקרּה , וגם  הכינּה , ויס ּפ רּה ,
אּפ יק  לא  ועד  דּ ברא . מה  הוּ א  בּ רי
בּ קדמיתא ּת בין אר בּ ע  אעיל  עבידּת יּה ,
הא א 'ת, א'להים בּ 'רא בּ 'רא ׁש ית  דּ כתיב
אר בּ ע לקביל א נּ וּ ן ה מים. וּ לבתר  ארבּ ע.
ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ אס ּת כּ ל  זמנין
עבידּת יּה  יּפ יק לא  עד בּ א וֹ ריתא

לאוּ מנוּ תי ּה .

 אלינ תא לח הא  ר דֵֵַַָָָה
ה, החכמה ל ס דת  דיענְְִִֵֶֶַָָָלה

 חלקנ ְְֵֵֶַא רי
ואמרּפ תח אבּ א  יג )רבּ י ויּ אמר(שופטים 

כּ י  נמ וּ ת מ וֹ ת אׁש ּת וֹ  אל מנ וֹ ח 
ז  ד
ע"ב 

אדם  בּ ני המוֹ ני להרג החּט אה  לאוֹ תּה 
הרחמן  ואמרוּ , כלּ ם ּפ תחוּ  לח נּ ם.

יצּ ילנוּ . הרחמן יצּ ילנוּ ,

ר ד ה הסל  עמי ְְְִִֵַַַַָָָארע
המע את יציא טר רה ֲִֵֶֶֶַַָהא

בּ ר וּ בּ א הּק דוֹ ׁש  בּ רא בּ ּת וֹ רה ראה, 
בּ ארוּ ה  וה נּ ה הע וֹ לם, את הוּ א

ח )ׁש כּ תוּ ב  אמוֹ ן (שם  אצל וֹ  ואהיה 
והוּ א  יוֹ ם . יוֹ ם  ׁש עׁש וּ עים ואהיה
וׁש לׁש  וּ ׁש ּת ים  ּפ עם בּ ּה  הס ּת כּ ל
אוֹ תם, אמר  ּכ ואחר ּפ עמים, וארבּ ע
את  ללּמ ד מע שׂ ה, בּ ּה  ע שׂ ה   ּכ ואחר 
כּ מ וֹ  בּ ּה , לטע וֹ ת יבא וּ  ׁש לּ א אדם בּ ני

כח )ׁש נּ אמר ויס ּפ ר ּה (איוב  רא ּה  אז 
לאדם. ו יּ אמר חקר ּה  וגם הכינּה 
אז  ׁש כּ תוּ ב, ההם ּפ עמים ארבּ ע וּ כנגד
- חקרּה  וגם הכינּה , ויסּפ רּה , ראּה ,
מה  את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא
הּמ ע שׂ ה  את ׁש ה וֹ ציא וטרם בּ רא.
ּת בוֹ ת, אר בּ ע  בּ ראׁש וֹ נה הכניס  ׁש לּ וֹ ,
א 'ת. א'להים בּ 'רא  בּ 'רא ׁש ית ׁש כּ תוּ ב
הם  - המים  ּכ ואחר אר בּ ע . הנּ ה
ׁש הס ּת כּ ל  הּפ עמים ארבּ ע כּ נגד
יוֹ ציא  טרם  בּ ּת וֹ רה הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

למלאכּת וֹ . מעשׂ הוּ  את 

 אלינ תא לח הא  ר דֵֵַַָָָה
ה, החכמה ל ס דת  דיענְְִִֵֶֶַָָָלה

 חלקנ ְְֵֵֶַא רי
ואמר ,ּפ תח אבּ א  יג )ר בּ י (שופטים  

מוֹ ת  אׁש ּת וֹ  אל מנוֹ ח ויּ אמר 



יר"מאמרי  ה הר הקמת לד 

רקיעא בּ ההוּ א וטס  ּת הוּ . דּ אקרי דׁש וא
ּפ רסי  אלפי ׁש יּת א  ּת הּפ וּ כוֹ ת איׁש  ההוּ א
דׁש וא רקיעא  דּ האי כּ יון  חדא. בּ זמנא 

מ יּ ד נפקת ער"ה)קאים זנ וּ נים(פקודי  א ׁש ת 
דׁש וא  רקיעא בּ הה וּ א  היא)ואתקיף  (נ "א (נ "א 

תהפוכות) נפקת ואיש וּ מּת ּמ ן בּ י ּה  ואׁש ּת ּת פת
דּ כד  בּ גין ורבוון, אלפין  כּ ּמ ה  וקטלת
ר ׁש וּ  לּה  אית רקיעא  בּ הה וּ א קיימת
בּ רגעא עלמא  כּ ל טס למהוי ויכלּת א 

חדא .

כּ תיב,ועל  ה)דּ א העוֹ ן (ישעיה מ וֹ ׁש כי הוֹ י 
ה דכוּ רא .בּ חבלי דּ א  העוֹ ן וא . 

דּ א ח ּט אה , מאן ח ּט אה . העגלה  וכעבוֹ ת
הה וּ א מׁש י איהוּ  חּט אה . דאקרי נוּ קבא
וּ לבתר הוא . חבלי בּ א נּ וּ ן  ע וֹ ן דאקרי
נ וּ קבא לההיא ח ּט אה, העגלה  כּ עבוֹ ת
טס למהוי את ּת קפת דּ ת ּמ ן חּט אה , דאקרי

דּ א  ועל נׁש א . בּ ני  ז)לקטלא  רבּ ים(משלי כּ י 
ההיא דּ א  הּפ ילה , מאן ה ּפ ילה, חללים
דּ א , גּ רים מאן נׁש א . בּ ני דּ קטלית ח ּט אה 
וּ מ וֹ רה , לה וֹ ראה  מטי דּ לא  חכם  ּת למיד

ל זבן. רחמנא 

א רה בר  יכמ ציא ת ְִִִֶֶֶַָֹֹא 
ראי דל מע מע ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹידע

בּ מט וּ תאאמר לחבריא  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
מ לּ ה מ ּפ וּ מייכוּ  תפקוּ ן דּ לא  מנּ ייכוֹ 

דלא  א')דאוֹ רייתא פ"ז ולא(יתרו  ידע ּת וּ ן 
יא וּ ת, כּ דקא רברבא  מאילנא ׁש מעּת וּ ן

ׁש וא  ׁש ל רקיע  בּ וֹ  וע וֹ שׂ ה ׁש לּ וֹ , הנּ קב 
אוֹ תוֹ  הרקיע בּ אוֹ תוֹ  וטס תהוּ . ׁש נּ קרא
ּפ רסאוֹ ת  אלפים ׁש ׁש ת ּת הּפ וּ כוֹ ת איׁש 
ׁש ל  הזּ ה ׁש הרקיע וכיון  אחת. בּ פעם
זנוּ נים  אׁש ת יוֹ צאת מיּ ד עוֹ מד, ׁש וא
ׁש וא  ׁש ל הרקיע  בּ אוֹ תוֹ  וּ מתח זּ קת
ּת הּפ וּ כוֹ ת] ואיׁש  [נ "א היא ] [נ"א
י וֹ צאת  וּ מם עּמ וֹ , וּ מׁש ּת ּת פת
מוּ ם  וּ רבב וֹ ת. אלפים כּ ּמ ה והוֹ רגת 
הה וּ א, בּ רקיע  עוֹ מדת היא ׁש כּ אׁש ר
את  טסה להיוֹ ת ויכלת ר ׁש וּ ת לּה  יׁש 

אחד. בּ רגע  העוֹ לם כּ ל

כּ תוּ בועל  ה )זה מ ׁש כי(ישעיה  הוֹ י 
זה  הע וֹ ן הוא. בּ חבלי העוֹ ן
מי ח ּט אה, העגלה וכעב וֹ ת הזּ כר .
חּט אה. ׁש נּ קראת  הנּ קבה זוֹ  החּט אה ?
עוֹ ן  ׁש נּ קרא אוֹ ת וֹ  את   מ וֹ ׁש הוּ א
כּ עב וֹ ת   ּכ ואחר הוא. חבלי בּ אוֹ תם
הנּ קבה  אוֹ תּה  את חּט אה , העגלה
התגּ בּ רה  ׁש ם חּט אה, ׁש נּ קראת 
זה  ועל אדם. בּ ני  להרג  טסה להיוֹ ת

ז) מי(משלי הּפ ילה. חללים רבּ ים כּ י 
ׁש הוֹ רגת  החּט אה אוֹ תּה  זוֹ  הּפ ילה?

אד  ּת למיד בּ ני זה? את גרם מי  ם. 
וּ מוֹ רה. להוֹ ראה הגּ יע ׁש לּ א החכם

יצּ ילנוּ . הרחמן

א רה בר  יכמ ציא ת ְִִִֶֶֶַָֹֹא 
ראי דל מע מע ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹידע

בּ בּק ׁש ה אמר  לחברים, ׁש מע וֹ ן רבּ י 
דּ בר מּפ יכם  תוֹ ציאוּ  ׁש לּ א מכּ ם
מעץ ׁש מע ּת ם ולא ידעּת ם ׁש לּ א ּת וֹ רה
ג וֹ רמים  תהיוּ  ׁש לּ א כּ די כּ ראוּ י , גּ דוֹ ל

יר"מאמרי  ה הר לההקמת

ח ּט אה לההוּ א  גּ רמין  תהו וֹ ן דּ לא  בּ גין
ּפ תחוּ  למ גּ נא . נׁש  דּ בּ ר  אכלוֹ סין לקטלא 
רחמנא לזבן , רחמנא ואמרוּ  כּ לה וֹ ן

ל זבן.

ר ד ה הסל  עמי ְְְִִֵַַַַָָָארע
המע את יציא טר רה ֲִֵֶֶֶַַָהא

בּ ריּת א ק וּ דׁש א בּ רא בּ א וֹ רייתא חזי, 
דּ כתיב, אוּ קמ וּ ה והא  עלמא, הוּ א

ח) ואהיה(משלי אמוֹ ן אצלוֹ  ואהיה 
זמנא בּ ּה  אס ּת כּ ל ואיהוּ  יוֹ ם  יוֹ ם ׁש עׁש וּ עים 
אמר וּ לבתר  זמנין, וארבּ ע וּ תלתא  וּ תרין 
לא וּ לפא עביד ּת א . בּ ּה  עביד וּ לבתר  ל וֹ ן,
כּ מא בּ ּה . למטעי ייתוֹ ן דּ לא  נׁש א לבני

אמר, כח)דא ּת  ויס ּפ רּה (איוב ראּה  אז 
ולקביל לאדם. ויּ אמר  חקרּה  וגם  הכינּה 
ראּה , אז דּ כתיב, אנּ וּ ן זמנין  ארבּ ע
ק וּ דׁש א בּ רא חקרּה , וגם  הכינּה , ויס ּפ רּה ,
אּפ יק  לא  ועד  דּ ברא . מה  הוּ א  בּ רי
בּ קדמיתא ּת בין אר בּ ע  אעיל  עבידּת יּה ,
הא א 'ת, א'להים בּ 'רא בּ 'רא ׁש ית  דּ כתיב
אר בּ ע לקביל א נּ וּ ן ה מים. וּ לבתר  ארבּ ע.
ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  דּ אס ּת כּ ל  זמנין
עבידּת יּה  יּפ יק לא  עד בּ א וֹ ריתא

לאוּ מנוּ תי ּה .

 אלינ תא לח הא  ר דֵֵַַָָָה
ה, החכמה ל ס דת  דיענְְִִֵֶֶַָָָלה

 חלקנ ְְֵֵֶַא רי
ואמרּפ תח אבּ א  יג )רבּ י ויּ אמר(שופטים 

כּ י  נמ וּ ת מ וֹ ת אׁש ּת וֹ  אל מנ וֹ ח 
ז  ד
ע"ב 

אדם  בּ ני המוֹ ני להרג החּט אה  לאוֹ תּה 
הרחמן  ואמרוּ , כלּ ם ּפ תחוּ  לח נּ ם.

יצּ ילנוּ . הרחמן יצּ ילנוּ ,

ר ד ה הסל  עמי ְְְִִֵַַַַָָָארע
המע את יציא טר רה ֲִֵֶֶֶַַָהא

בּ ר וּ בּ א הּק דוֹ ׁש  בּ רא בּ ּת וֹ רה ראה, 
בּ ארוּ ה  וה נּ ה הע וֹ לם, את הוּ א

ח )ׁש כּ תוּ ב  אמוֹ ן (שם  אצל וֹ  ואהיה 
והוּ א  יוֹ ם . יוֹ ם  ׁש עׁש וּ עים ואהיה
וׁש לׁש  וּ ׁש ּת ים  ּפ עם בּ ּה  הס ּת כּ ל
אוֹ תם, אמר  ּכ ואחר ּפ עמים, וארבּ ע
את  ללּמ ד מע שׂ ה, בּ ּה  ע שׂ ה   ּכ ואחר 
כּ מ וֹ  בּ ּה , לטע וֹ ת יבא וּ  ׁש לּ א אדם בּ ני

כח )ׁש נּ אמר ויס ּפ ר ּה (איוב  רא ּה  אז 
לאדם. ו יּ אמר חקר ּה  וגם הכינּה 
אז  ׁש כּ תוּ ב, ההם ּפ עמים ארבּ ע וּ כנגד
- חקרּה  וגם הכינּה , ויסּפ רּה , ראּה ,
מה  את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא
הּמ ע שׂ ה  את ׁש ה וֹ ציא וטרם בּ רא.
ּת בוֹ ת, אר בּ ע  בּ ראׁש וֹ נה הכניס  ׁש לּ וֹ ,
א 'ת. א'להים בּ 'רא  בּ 'רא ׁש ית ׁש כּ תוּ ב
הם  - המים  ּכ ואחר אר בּ ע . הנּ ה
ׁש הס ּת כּ ל  הּפ עמים ארבּ ע כּ נגד
יוֹ ציא  טרם  בּ ּת וֹ רה הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

למלאכּת וֹ . מעשׂ הוּ  את 

 אלינ תא לח הא  ר דֵֵַַָָָה
ה, החכמה ל ס דת  דיענְְִִֵֶֶַָָָלה

 חלקנ ְְֵֵֶַא רי
ואמר ,ּפ תח אבּ א  יג )ר בּ י (שופטים  

מוֹ ת  אׁש ּת וֹ  אל מנוֹ ח ויּ אמר 



יר"מאמרי  ה הר הקמת לו 

הוה לא דּ מנוֹ ח  גּ ב על אף ראינוּ , אלהים
וּ כתיב, הוֹ איל אמר עביד ּת יּה , מאי ידע

לג ) אנן (שמות  ודּ אי וחי, האדם יראני לא כּ י
וזכינן  חמינן ואנן נמוּ ת. מ וֹ ת  ּכ וּ בגין חזינן
ונתק יּ ים בּ הדן אזיל דהוה  דא לנה וֹ רא
ׁש דּ ריּה  ה וּ א  ברי קדׁש א  דּ הא  בּ עלמא .
דגלי, דּ חכמתא רזין לן לא וֹ דעא לגבּ ן

חוּ לקנא . זכּ אה 

ׁש מ ׁש א .אזלוּ , נטי והוה  ט וּ רא לחד  מטוּ  
דטוּ רא דּ אילנא  ענפין ׁש רוּ 
דּ הווּ  עד ׁש ירתא . ואמרי בדא דא לאקׁש א
אמר דהוה  תקּ יפא  קלא  חד ׁש מעוּ  אזלי,
ביני  דּ אתבּ דּ ר וּ  א נּ וּ ן קדּ יׁש ין אלהין בּ ני
בני  בּ וֹ ציני א נּ וּ ן עלמא, דהאי ח יּ יא
לד וּ כּת ייהוּ  אתכּ נּ ׁש וּ  מתיב ּת א ,
דּ חילוּ  בּ א וֹ רייתא . במאריכוֹ ן לאׁש ּת עׁש עא 
א דּ הכי  ויתבי . בּ דוּ כּת ייה וּ  וקאימ וּ  א לּ ין
ּת קיפין  טנּ רין ואמר כמלקדּ מין קלא  נפיק 
מרקמא דגוונין מארי הא רמאין ּפ ּט י ׁש ין
עוּ לוּ  אצטוונא , על קאים  בּ ציּ וּ רין

ואתכּ נׁש וּ .

דאילני בּ ההיא ענפי קל  ׁש מעוּ  ן ׁש עתא  
אמרי והווּ  ותקּ יף  כט)רב (תהלים 

רבּ י  אנ ּפ יהוּ  על נפלוּ  ארזים. ׁש וֹ בר יי קוֹ ל 
עליהוּ , נפל סגיא  וּ דחילוּ  אבּ א  ור בּ י  אלעזר 
נפק וּ  מידי . ׁש מעוּ  ולא ואזלוּ  בבהיל וּ  קאמוּ 

ואזל וּ . ט וּ רא  מן 

גּ ב על אף ראינוּ . אלהים  כּ י נמוּ ת
- ּמ עשׂ הוּ  מה י וֹ דע  היה לא ׁש ּמ נוֹ ח

וכתוּ ב הוֹ איל לג )אמר, לא (שמות כּ י 
ראינוּ , אנוּ  ודּ אי וחי , האדם יראני 
ראינוּ  ואנוּ  נמ וּ ת. מוֹ ת   ּכ וּ מוּ ם
ע ּמ נוּ  הוֹ ל ׁש היה הזּ ה לאוֹ ר וזכינוּ 
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי בּ עוֹ לם, ונתקיּ ם
להוֹ דיענוּ  אלינוּ  א וֹ תוֹ  ׁש לח הוּ א
אׁש רי ׁש גּ לּ ה, החכמה  ׁש ל ס וֹ דוֹ ת

חלקנוּ .

והיתה הלכוּ . אחד להר  הגּ יעוּ  
ענפי התחילוּ  נוֹ טה. המׁש 
זה  עם זה להּק יׁש  ההר ׁש ל האילן
ׁש מע וּ  הוֹ לכים, בּ עוֹ דם ׁש ירה. ואמר וּ 
בּ ני אוֹ מר: ׁש היה חזק אחד ק וֹ ל
בּ ין  ׁש התּפ זּ רוּ  אוֹ תם  קדוֹ ׁש ים, אלהים
אוֹ תם  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל החיּ ים
התק בּ צ וּ  היׁש יבה, בּ ני מא וֹ ר וֹ ת
ר בּ וֹ נכם  עם  להׁש ּת ע ׁש ע למקוֹ מם
במק וֹ מם  ועמדוּ  אלּ וּ  ּפ חדוּ  בּ ּת וֹ רה.
מּק דם  כּ מוֹ  קוֹ ל יצא בּ ינתים ויׁש בוּ .
רמים, ּפ ּט יׁש ים חזקים סלעים ואמר :
בּ ציּ וּ רים  מרּק ם הגּ ונים בּ על הנּ ה
הכּ נס וּ  הלט וֹ ן, כּ ּס א על ע וֹ מד

והתקבּ צוּ .

ענפיבּ עה קוֹ ל את ׁש מעוּ  ההיא 
והיוּ  ותּק יף, חזק האילנוֹ ת

קט )אוֹ מרים , ׁש וֹ בר(תהלים  ה' קוֹ ל 
אלעזר רבּ י ּפ ניהם על נפלוּ  ארזים.
קמ וּ  עליהם. נפל רב וּ פחד אבּ א  ורבּ י
יצאוּ  דבר . ׁש מע וּ  ולא והלכוּ , בּ חּפ ז וֹ ן

והלכוּ . ההר  מן

יר"מאמרי  ה הר לז הקמת

עבר ניעלי וא תת  י נ ל רְְְֲִִִֶֶֶֶֶַ
בּ ן כּ ד ׁש מעוֹ ן בּ רבּ י י וֹ סי רבּ י לבי מט וּ  

י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן לרבּ י חמוּ  לקוֹ ניא
חד וּ  ע "ב)ּת ּמ ן. ז ׁש מעוֹ ן (חדא)חדי(דף ר בּ י , 

עלּ אין  ואתין  דּ נּס ין ארחא ודּ אי לוֹ ן  אמר 
הׁש ּת א דמיכנא  דּ אנא עברּת וּ ן, קא 
דּ קא יהוֹ ידע בּ ן ולבניהוּ  לכ וּ  וחמינא 
סבא דּ חד ידא  על  עטרין ּת רין לכוּ  מ ׁש דּ ר 
ק וּ דׁש א דא  בּ ארחא ודּ אי לכ וּ . לאע ּט רא
אנּפ ייכ וּ  דּ חמינא ּת וּ  הוה. הוּ א  בּ רי
אמר ּת וּ ן  יא וֹ ת יוֹ סי רבּ י אמר מ ׁש ניין.

מנּ ביא . עדיף דּ חכם

ניה ת א קר מי ְְִִִֶַָָָָל
 רינק יהח ְְִִִִַַַַָה דמנת ,

בּ ר כּ וֹ י אתא בּ ין ריׁש י  וׁש וּ י אלעזר  ר בּ י  
וסח  רבּ י (ליה)דּ אבוֹ י דּ חיל  ע וֹ בדא . 

אמר וּ בכה  ג )ׁש מעוֹ ן ׁש מעּת י (חבקוק יי 
אמר חב קּ וּ ק קרא  האי יראתי. ׁש מע

ואתק יּ ים(אמרו ) מיתתיּה  דּ חמא  בּ ׁש עתא
בּ גין  חבקּ וּ ק. אקרי אּמ אי  דאלי ׁש ע. ידא  על

ד)דּ כתיב, ב חיּ ה(מלכים כּ עת  הזּ ה לּמ וֹ עד 
בּ ריּה  ודא  בּ ן. ח וֹ בקת  דּ ׁש וּ נ ּמ ית (ברה)א ּת  

וּ תרין ע"א)הוה. מ"ה חד (בשלח  הווּ , ח בּ וּ קין 
דּ כתיב, דּ אלי ׁש ע. וחד ד)דּ אימיּה  ב (מלכים 
ּפ יו. על ּפ יו ויּ שׂ ם

ׁש מאאׁש כּ חנא  מלכּ א, דּ ׁש למה  בּ ספרא  
ׁש מהן  וּ תרין דּ ׁש בעין גליפא
דּ אלפא דּ אתוון בּ גין בּ תבין. עלוֹ י אגליף
כּ ד  בּ קדמיתא  אב וֹ י בּ יּה  דּ אגליף בּ יתא
חבק  דּ אליׁש ע וה ׁש ּת א  מ נּ יּה . ּפ רח וּ  מית

ז  ד
ע"ב 

עבר ניעלי וא תת  י נ ל רְְְֲִִִֶֶֶֶֶַ
ר בּ יכּ ׁש הגּ יעוּ  בּ ן יוֹ סי  ר בּ י לבית  

ראוּ  לק וֹ ניא, בּ ן ׁש מע וֹ ן
שׂ מחוּ . יוֹ חאי . בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  את ׁש ם
ודּ אי להם, ואמר ׁש מעוֹ ן  רבּ י שׂ מח 
עליוֹ נים  ואוֹ תוֹ ת נּס ים ׁש ל  דּ ר

וראיתיעב כּ אן, יׁש נּת י ׁש אני ר ּת ם , 
ׁש וֹ לח יהוֹ ידע בן  בּ ניהוּ  ואת אתכם
אחד  זקן  ידי על עטרוֹ ת ׁש ּת י לכם
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ  ׁש בּ דּ ר ודּ אי לע ּט רכם .
את  ׁש ראיתי וע וֹ ד, היה. הוּ א  ּבּ רו
יפה  יוֹ סי , ר בּ י אמר  מ ׁש נּ וֹ ת. ּפ ניכם

מ נּ ביא. עדיף ׁש חכם  אמרּת ם,

ניה ת א קר מי ְְִִִֶַָָָָל
 רינק יהח ְְִִִִַַַַָה דמנת ,

בּ ין בּ א רא ׁש וֹ  את ושׂ ם אלעזר  רבּ י 
ה ּמ עשׂ ה. [לוֹ ] וסּפ ר אביו בּ ר כּ י

אמר וּ בכה. ׁש מעוֹ ן רבּ י  ג )ּפ חד (חבקוק  
הּפ סוּ ק את יראתי .  ׁש מע ׁש מעּת י ה'
ׁש ראה  בּ ׁש עה חב ּק וּ ק  אמר הזּ ה
לּמ ה  אליׁש ע . ידי על והתקיּ ם מיתת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב מוּ ם חב ּק וּ ק? (מלכים -בנקרא 
חבקת ד) אּת  חיּ ה כּ עת הזּ ה לּמ וֹ עד

וּ ׁש ני הוּ נּמ ית. ׁש ל בּ נּה  היה וזה בּ ן.
ואחד  אּמ וֹ , ׁש ל אחד - היוּ  ח בּ וּ קים 

ׁש כּ תוּ ב אליׁש ע , ּפ יו (שם )ׁש ל ויּ שׂ ם 
ּפ יו. על

ׁש ם מצאנוּ  הּמ ל ׁש למה ׁש ל בספר וֹ  
ׁש מוֹ ת  וּ ׁש נים ׁש בעים חק וּ ק 
מוּ ם  בּ ּת ב וֹ ת, עליו חקוּ קים 
אביו  בּ וֹ  ׁש חקק הא"ב ׁש אוֹ ת יּ וֹ ת
וכעת  מּמ נּ וּ . ּפ רח וּ  כּ ׁש ּמ ת, בּ ראׁש וֹ נה,



יר"מאמרי  ה הר הקמת לו 

הוה לא דּ מנוֹ ח  גּ ב על אף ראינוּ , אלהים
וּ כתיב, הוֹ איל אמר עביד ּת יּה , מאי ידע

לג ) אנן (שמות  ודּ אי וחי, האדם יראני לא כּ י
וזכינן  חמינן ואנן נמוּ ת. מ וֹ ת  ּכ וּ בגין חזינן
ונתק יּ ים בּ הדן אזיל דהוה  דא לנה וֹ רא
ׁש דּ ריּה  ה וּ א  ברי קדׁש א  דּ הא  בּ עלמא .
דגלי, דּ חכמתא רזין לן לא וֹ דעא לגבּ ן

חוּ לקנא . זכּ אה 

ׁש מ ׁש א .אזלוּ , נטי והוה  ט וּ רא לחד  מטוּ  
דטוּ רא דּ אילנא  ענפין ׁש רוּ 
דּ הווּ  עד ׁש ירתא . ואמרי בדא דא לאקׁש א
אמר דהוה  תקּ יפא  קלא  חד ׁש מעוּ  אזלי,
ביני  דּ אתבּ דּ ר וּ  א נּ וּ ן קדּ יׁש ין אלהין בּ ני
בני  בּ וֹ ציני א נּ וּ ן עלמא, דהאי ח יּ יא
לד וּ כּת ייהוּ  אתכּ נּ ׁש וּ  מתיב ּת א ,
דּ חילוּ  בּ א וֹ רייתא . במאריכוֹ ן לאׁש ּת עׁש עא 
א דּ הכי  ויתבי . בּ דוּ כּת ייה וּ  וקאימ וּ  א לּ ין
ּת קיפין  טנּ רין ואמר כמלקדּ מין קלא  נפיק 
מרקמא דגוונין מארי הא רמאין ּפ ּט י ׁש ין
עוּ לוּ  אצטוונא , על קאים  בּ ציּ וּ רין

ואתכּ נׁש וּ .

דאילני בּ ההיא ענפי קל  ׁש מעוּ  ן ׁש עתא  
אמרי והווּ  ותקּ יף  כט)רב (תהלים 

רבּ י  אנ ּפ יהוּ  על נפלוּ  ארזים. ׁש וֹ בר יי קוֹ ל 
עליהוּ , נפל סגיא  וּ דחילוּ  אבּ א  ור בּ י  אלעזר 
נפק וּ  מידי . ׁש מעוּ  ולא ואזלוּ  בבהיל וּ  קאמוּ 

ואזל וּ . ט וּ רא  מן 

גּ ב על אף ראינוּ . אלהים  כּ י נמוּ ת
- ּמ עשׂ הוּ  מה י וֹ דע  היה לא ׁש ּמ נוֹ ח

וכתוּ ב הוֹ איל לג )אמר, לא (שמות כּ י 
ראינוּ , אנוּ  ודּ אי וחי , האדם יראני 
ראינוּ  ואנוּ  נמ וּ ת. מוֹ ת   ּכ וּ מוּ ם
ע ּמ נוּ  הוֹ ל ׁש היה הזּ ה לאוֹ ר וזכינוּ 
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי בּ עוֹ לם, ונתקיּ ם
להוֹ דיענוּ  אלינוּ  א וֹ תוֹ  ׁש לח הוּ א
אׁש רי ׁש גּ לּ ה, החכמה  ׁש ל ס וֹ דוֹ ת

חלקנוּ .

והיתה הלכוּ . אחד להר  הגּ יעוּ  
ענפי התחילוּ  נוֹ טה. המׁש 
זה  עם זה להּק יׁש  ההר ׁש ל האילן
ׁש מע וּ  הוֹ לכים, בּ עוֹ דם ׁש ירה. ואמר וּ 
בּ ני אוֹ מר: ׁש היה חזק אחד ק וֹ ל
בּ ין  ׁש התּפ זּ רוּ  אוֹ תם  קדוֹ ׁש ים, אלהים
אוֹ תם  הזּ ה, הע וֹ לם ׁש ל החיּ ים
התק בּ צ וּ  היׁש יבה, בּ ני מא וֹ ר וֹ ת
ר בּ וֹ נכם  עם  להׁש ּת ע ׁש ע למקוֹ מם
במק וֹ מם  ועמדוּ  אלּ וּ  ּפ חדוּ  בּ ּת וֹ רה.
מּק דם  כּ מוֹ  קוֹ ל יצא בּ ינתים ויׁש בוּ .
רמים, ּפ ּט יׁש ים חזקים סלעים ואמר :
בּ ציּ וּ רים  מרּק ם הגּ ונים בּ על הנּ ה
הכּ נס וּ  הלט וֹ ן, כּ ּס א על ע וֹ מד

והתקבּ צוּ .

ענפיבּ עה קוֹ ל את ׁש מעוּ  ההיא 
והיוּ  ותּק יף, חזק האילנוֹ ת

קט )אוֹ מרים , ׁש וֹ בר(תהלים  ה' קוֹ ל 
אלעזר רבּ י ּפ ניהם על נפלוּ  ארזים.
קמ וּ  עליהם. נפל רב וּ פחד אבּ א  ורבּ י
יצאוּ  דבר . ׁש מע וּ  ולא והלכוּ , בּ חּפ ז וֹ ן

והלכוּ . ההר  מן

יר"מאמרי  ה הר לז הקמת

עבר ניעלי וא תת  י נ ל רְְְֲִִִֶֶֶֶֶַ
בּ ן כּ ד ׁש מעוֹ ן בּ רבּ י י וֹ סי רבּ י לבי מט וּ  

י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן לרבּ י חמוּ  לקוֹ ניא
חד וּ  ע "ב)ּת ּמ ן. ז ׁש מעוֹ ן (חדא)חדי(דף ר בּ י , 

עלּ אין  ואתין  דּ נּס ין ארחא ודּ אי לוֹ ן  אמר 
הׁש ּת א דמיכנא  דּ אנא עברּת וּ ן, קא 
דּ קא יהוֹ ידע בּ ן ולבניהוּ  לכ וּ  וחמינא 
סבא דּ חד ידא  על  עטרין ּת רין לכוּ  מ ׁש דּ ר 
ק וּ דׁש א דא  בּ ארחא ודּ אי לכ וּ . לאע ּט רא
אנּפ ייכ וּ  דּ חמינא ּת וּ  הוה. הוּ א  בּ רי
אמר ּת וּ ן  יא וֹ ת יוֹ סי רבּ י אמר מ ׁש ניין.

מנּ ביא . עדיף דּ חכם

ניה ת א קר מי ְְִִִֶַָָָָל
 רינק יהח ְְִִִִַַַַָה דמנת ,

בּ ר כּ וֹ י אתא בּ ין ריׁש י  וׁש וּ י אלעזר  ר בּ י  
וסח  רבּ י (ליה)דּ אבוֹ י דּ חיל  ע וֹ בדא . 

אמר וּ בכה  ג )ׁש מעוֹ ן ׁש מעּת י (חבקוק יי 
אמר חב קּ וּ ק קרא  האי יראתי. ׁש מע

ואתק יּ ים(אמרו ) מיתתיּה  דּ חמא  בּ ׁש עתא
בּ גין  חבקּ וּ ק. אקרי אּמ אי  דאלי ׁש ע. ידא  על

ד)דּ כתיב, ב חיּ ה(מלכים כּ עת  הזּ ה לּמ וֹ עד 
בּ ריּה  ודא  בּ ן. ח וֹ בקת  דּ ׁש וּ נ ּמ ית (ברה)א ּת  

וּ תרין ע"א)הוה. מ"ה חד (בשלח  הווּ , ח בּ וּ קין 
דּ כתיב, דּ אלי ׁש ע. וחד ד)דּ אימיּה  ב (מלכים 
ּפ יו. על ּפ יו ויּ שׂ ם

ׁש מאאׁש כּ חנא  מלכּ א, דּ ׁש למה  בּ ספרא  
ׁש מהן  וּ תרין דּ ׁש בעין גליפא
דּ אלפא דּ אתוון בּ גין בּ תבין. עלוֹ י אגליף
כּ ד  בּ קדמיתא  אב וֹ י בּ יּה  דּ אגליף בּ יתא
חבק  דּ אליׁש ע וה ׁש ּת א  מ נּ יּה . ּפ רח וּ  מית

ז  ד
ע"ב 

עבר ניעלי וא תת  י נ ל רְְְֲִִִֶֶֶֶֶַ
ר בּ יכּ ׁש הגּ יעוּ  בּ ן יוֹ סי  ר בּ י לבית  

ראוּ  לק וֹ ניא, בּ ן ׁש מע וֹ ן
שׂ מחוּ . יוֹ חאי . בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  את ׁש ם
ודּ אי להם, ואמר ׁש מעוֹ ן  רבּ י שׂ מח 
עליוֹ נים  ואוֹ תוֹ ת נּס ים ׁש ל  דּ ר

וראיתיעב כּ אן, יׁש נּת י ׁש אני ר ּת ם , 
ׁש וֹ לח יהוֹ ידע בן  בּ ניהוּ  ואת אתכם
אחד  זקן  ידי על עטרוֹ ת ׁש ּת י לכם
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ  ׁש בּ דּ ר ודּ אי לע ּט רכם .
את  ׁש ראיתי וע וֹ ד, היה. הוּ א  ּבּ רו
יפה  יוֹ סי , ר בּ י אמר  מ ׁש נּ וֹ ת. ּפ ניכם

מ נּ ביא. עדיף ׁש חכם  אמרּת ם,

ניה ת א קר מי ְְִִִֶַָָָָל
 רינק יהח ְְִִִִַַַַָה דמנת ,

בּ ין בּ א רא ׁש וֹ  את ושׂ ם אלעזר  רבּ י 
ה ּמ עשׂ ה. [לוֹ ] וסּפ ר אביו בּ ר כּ י

אמר וּ בכה. ׁש מעוֹ ן רבּ י  ג )ּפ חד (חבקוק  
הּפ סוּ ק את יראתי .  ׁש מע ׁש מעּת י ה'
ׁש ראה  בּ ׁש עה חב ּק וּ ק  אמר הזּ ה
לּמ ה  אליׁש ע . ידי על והתקיּ ם מיתת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב מוּ ם חב ּק וּ ק? (מלכים -בנקרא 
חבקת ד) אּת  חיּ ה כּ עת הזּ ה לּמ וֹ עד

וּ ׁש ני הוּ נּמ ית. ׁש ל בּ נּה  היה וזה בּ ן.
ואחד  אּמ וֹ , ׁש ל אחד - היוּ  ח בּ וּ קים 

ׁש כּ תוּ ב אליׁש ע , ּפ יו (שם )ׁש ל ויּ שׂ ם 
ּפ יו. על

ׁש ם מצאנוּ  הּמ ל ׁש למה ׁש ל בספר וֹ  
ׁש מוֹ ת  וּ ׁש נים ׁש בעים חק וּ ק 
מוּ ם  בּ ּת ב וֹ ת, עליו חקוּ קים 
אביו  בּ וֹ  ׁש חקק הא"ב ׁש אוֹ ת יּ וֹ ת
וכעת  מּמ נּ וּ . ּפ רח וּ  כּ ׁש ּמ ת, בּ ראׁש וֹ נה,



יר"מאמרי  ה הר הקמת לח

א נּ וּ ן כּ ל בּ יּה  אגליף  ע "ב)ליּה  נ"א (בשלח 
דּ אילין  ואתוון ׁש מהן. וּ תרין דּ ׁש בעין אתוון
מאתן  א נּ וּ ן גּ ליפן  ׁש מהן וּ תרין ׁש בעין
אגליף  אתוון וכלה וּ  אתוון. וׁש יּת סר 

בדיבורא)בּ ר וּ חיּה  לקיּ ימא(נ"א בּ גין אליׁש ע , 
וּ קרא ׁש מהן. וּ תרין דּ ׁש בעין בּ אתוון ליּה 
סטרין. לכל דּ א ׁש לים ׁש מא חבקּ וּ ק . ליּה 
לרזא ואׁש לים  כּ דא ּת מר. לחבוּ קין א ׁש לים

וׁש יּת סר ע "ב)דּ מאתן רמ"ו  אתוון (פקודי 
לאהדרא אתקיּ ים בּ תבין  קדּ י ׁש א . דּ ׁש מא 
על גּ וּ פיּה  כּ ל אתקיּ ים  וּ באתוון  ר וּ חיּה ,

חבקוּ ק. אקרי דּ א  ועל  ק יּ וּ מיּה .

ג )אמר ואיה וּ  ׁש מע(חבקוק ׁש מעּת י יי 
לי  דּ הוה מה ׁש מענא  יראתי,
ׁש רא ודחילנא. עלמא מהה וּ א  דּ אטעימנא

ואמר נפׁש יּה  על רחמין קל "ח למתבּ ע  (נשא 
יהוֹ ן ע "ב) ׁש נים  בּ קרב לי דּ עבדּת  ּפ על ה'

בּ א נּ וּ ן  דּ אתק ר  מאן וכל  ח יּ יו. כּ מוֹ  ח יּ יהוּ .
בּ קרב  בּ יּה . אתקׁש רוּ  חיּ ין קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים

דּ לית דרגּ א  לההוּ א ּת וֹ דיע ח יּ ין (בה)ׁש נים  
כּ לל.

נרת מאיר  הרי עקר ת א ִִֵֵֵָָָראה
היח  מל ְִֵֶֶַַַָהיכל

ׁש בּ כה מּמ הרבּ י אנא  א וּ ף ואמר מעוֹ ן 
בּ רי לקוּ דׁש א  דּ חילנא  דּ ׁש מענא 
רב  וּ מה  ואמר  ריׁש י ּה  על  יד וֹ י  זקיף ה וּ א .
א ּת וּ ן  זכיתוּ ן דא וֹ רייתא נהירוּ  סבא  המנוּ נא 
נפל בּ יּה . זכינא  ולא  בּ א ּפ ין אּפ ין למחמי

כּ ל  בּ וֹ  חקק  אוֹ תוֹ , חבּ ק  כּ ׁש אליׁש ע
וּ ׁש נים  ׁש בעים  ׁש ל האוֹ ת יּ וֹ ת אוֹ תן 
וּ ׁש נים  ׁש בעים ׁש ל והאוֹ תיּ וֹ ת המוֹ ת,
מאתים  הם החק וּ קים הלּ לוּ  המוֹ ת
כּ ל  ואת  אוֹ תיּ וֹ ת . עשׂ רה וׁש ׁש 
בּ דבּ וּ ר ] [נ"א בּ ר וּ חוֹ  חקק האוֹ ת יּ וֹ ת
ׁש ל  בּ א וֹ תיּ וֹ ת להעמידוֹ  כּ די אליׁש ע ,
לוֹ  וקרא ׁש מ וֹ ת . וּ ׁש נים ׁש בעים
כּ ל  את ׁש ּמ ׁש לים ה ם חבּק וּ ק ,
החבּ וּ קים, את מׁש לים הצּ דדים,
מאתים  ׁש ל לּס וֹ ד וה ׁש לים כּ מבאר.
הם  ׁש ל  האוֹ ת יּ וֹ ת ע שׂ רה וׁש ׁש 
את  להחזיר  התקיּ ם  בּ ּת ב וֹ ת הּק דוֹ ׁש .

וּ באוֹ ת  על רוּ חוֹ , גּ וּ פוֹ  כּ ל התק יּ ם יּ וֹ ת 
חבּק וּ ק . נקרא  כּ ן ועל  ק יּ וּ מוֹ ,

ג )אמרוה וּ א ׁש מע (חבקוק  ׁש מע ּת י ה' 
לי היה מה  ׁש מע ּת י יראתי.
וּ פחדּת י. ההוּ א  מהע וֹ לם  ׁש ּט עמּת י
נפׁש וֹ  על רחמים  לבּק ׁש  התחיל
בּ קרב לי, ׁש עשׂ ית ּפ על ה', ואמר ,
מי וכל חיּ יו . כּ מ וֹ  חיּ יה וּ . יהי וּ  ׁש נים
הּק דמ וֹ ניּ וֹ ת, ה נים בּ אוֹ תן  ׁש נּ קׁש ר
ׁש נים  בּ קרב בּ וֹ . נק ׁש רים החיּ ים
חיּ ים  בּ ּה  ׁש אין הדּ ר גּ ה לאוֹ תּה  ּת וֹ דיע 

כּ לל.

נרת מאיר  הרי עקר ת א ִִֵֵֵָָָראה
היח  מל ְִֵֶֶַַַָהיכל

מּמ ה בּ כה  אני אף  ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י 
מהּק דוֹ ׁש  ּפ חדּת י מעּת י
ואמר , ראׁש וֹ  על ידוֹ  הרים הוּ א.  ּבּ רו
הּת וֹ רה, אוֹ ר הזּ קן, המנוּ נא רב  וּ מה
ולא  בּ פנים, ּפ נים לראוֹ ת  זכיתם אּת ם

יר"מאמרי  ה הר לטהקמת

מנהיר טוּ רין מעקּ ר ליּה  וחמא אנּפ וֹ י על
ליּה  אמר  מ ׁש יחא. דּ מל כּ א בּ היכלא ׁש רגין
מארי  ׁש בבין ּת ה וֹ ן עלמא בּ הה וּ א  ר בּ י
מהה וּ א ה וּ א. בּ רי קוּ דׁש א  ק ּמ י א וּ לּפ נין
וּ לרבּ י  בּ ריּה  אלעזר לרבּ י קרי הוה יוֹ מא

א)אבּ א  אמר ,(ט' דאּת  כּ מא ּפ ני"אל 
לב) אל(בראשית ּפ נים אלהים  ראיתי  כּ י

ּפ נים .

ה אי רה  סקי ע  א ְִֵֵֶֶַָָָל
 סקיע עד ְְֲִִֶָָעה

וא נּ וּ ן ב . כּ חדא , דּ מתח בּ רין אנּ וּ ן ּת רין
וחד  וּ טמירא גּ ניזא חד נקוּ דין, ּת רין
ּפ ירוּ דא להוּ  דּ לית וּ בגין בּ אתגּ לּ יא. קיּ ימא 
דּ נטיל מאן ּת רין. ולא  חד רא ׁש ית. אקרוּ ן

ה וּ א  דּ הא  חד וכלא  האי. נטיל (שמיה)האי 
דּ כתיב, חד פג )וּ ׁש מי ּה  כּ י (תהלים וידעוּ  

ה', יראת  אקרי א ּמ אי . ּלב ד יי  ׁש מ א ּת ה
נׁש  בּ ר זכי ורע, דּ ט וֹ ב  אילנא דּ איהוּ  בּ גין

הא זכי לא  ואי ט וֹ ב ח רע .(הוא)הא  (דף 
ודאע"א) יראה. אתר בּ האי ׁש רי דּ א  ועל

שׂ כל דעלמא. טוּ בא  לכל לעאלא  ּת רעא
כּ חדא . דּ א נּ וּ ן ּת רעין ּת רין א לּ ין טוֹ ב

דח יּ י רבּ י  אילנא  דּ א ט וֹ ב שׂ כל  אמר יוֹ סי 
ועל כּ לל. רע בּ לא  ט וֹ ב  שׂ כל דּ איה וּ 
בּ לא ט וֹ ב שׂ כל  איהוּ  רע בּ יּה  ׁש ריא  דּ לא 

דוד חס דּ י א לּ ין עוֹ שׂ יהם, לכל  רי"ט רע. (ויחי 
וא נּ וּ ן ע"א) אוֹ רייתא . ּת מכין הנּ אמנים

כּ ל עבדין. אנּ וּ ן כּ ביכוֹ ל אוֹ רייתא  דּ תמכין
דּ ל עשׂ יּ הא נּ וּ ן בּ ה וּ  לית בּ א וֹ רייתא עאן  

אית  לוֹ ן  דּ תמכין א נּ וּ ן בּ ּה . דּ לעאן בּ עוֹ ד
ּת ה לּ תוֹ  כּ תיב דא  וּ בחילא  עשׂ יּ ה . בּ ה וּ 

ח ד
ע"א

אוֹ תוֹ  וראה ּפ ניו  על נפל בוֹ . זכיתי
מל בּ היכל נרוֹ ת מאיר  הרים ע וֹ קר
הע וֹ לם  בּ אוֹ ת וֹ  ר בּ י, לוֹ , אמר  הּמ ׁש יח .
לפני הוֹ ראה בּ עלי ׁש כנים ּת היוּ 
היה  ההוּ א מהיּ וֹ ם הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אבּ א  וּ לרבּ י בּ נוֹ  אלעזר  לר בּ י  ק וֹ רא

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  לב )ּפ ניא"ל, כּ י(בראשית 
ּפ נים. אל ּפ נים אלהים ראיתי 

ה אי רה  סקי ע  א ְִֵֵֶֶַָָָל
 סקיע עד ְְֲִִֶָָעה

כּ אחד,ב. ׁש ּמ תחבּ רים הם ׁש נים
גּ נוּ ז  אחד - נק דּ וֹ ת  ׁש ּת י  ואלּ ה
וּ בגלל  בּ התגּ לּ וּ ת. עוֹ מד ואחד ונסּת ר ,
ראׁש ית, נקראים ּפ ר וּ ד להם ׁש אין
נ וֹ טל  זה ׁש נּ וֹ טל מי  ׁש נים . ולא אחד
וּ ׁש מ וֹ  ה וּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל זה,

ׁש כּ תוּ ב  פג )אחד, אּת ה (שם  כּ י וידע וּ  
ה '? יראת נקרא  לּמ ה  . ּלבד ׁש מ ה'
בּ ן  זכה ורע . טוֹ ב ׁש ל עץ  ׁש הוּ א בּ גלל

ל  ואם טוֹ ב. הנּ ה - הנּ ה האדם - זכה א 
וזה  יראה, זה בּ מקוֹ ם ׁש וֹ רה ולכן רע.
שׂ כל  ׁש בּ ע וֹ לם. טוּ ב  לכל להכּ נס ׁש ער
כּ אחד. ׁש הם ׁש ערים ׁש ני אלּ ה - טוֹ ב

עץרבּ י זה  - טוֹ ב שׂ כל  אמר, יוֹ סי  
רע בּ לי טוֹ ב  שׂ כל ׁש הוּ א החיּ ים,
הוּ א  רע בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש לּ א ועל כּ לל.
אלּ וּ  - עשׂ יהם לכל רע . בּ לא  ט וֹ ב  שׂ כל
הּת וֹ רה. ּת וֹ מכי הנּ אמנים, דוד חסדי
הם  כּ ביכוֹ ל הּת וֹ רה ּת וֹ מכי ואוֹ תם
אין  בּ ּת וֹ רה  ׁש ע וֹ סקים אלּ וּ  כּ ל ע וֹ שׂ ים.
בּ ּה . ׁש עוֹ סקים בּ ע וֹ ד  ע שׂ יּ ה בּ הם 
עשׂ יּ ה, בּ הם יׁש  בּ הם ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם 



יר"מאמרי  ה הר הקמת לח

א נּ וּ ן כּ ל בּ יּה  אגליף  ע "ב)ליּה  נ"א (בשלח 
דּ אילין  ואתוון ׁש מהן. וּ תרין דּ ׁש בעין אתוון
מאתן  א נּ וּ ן גּ ליפן  ׁש מהן וּ תרין ׁש בעין
אגליף  אתוון וכלה וּ  אתוון. וׁש יּת סר 

בדיבורא)בּ ר וּ חיּה  לקיּ ימא(נ"א בּ גין אליׁש ע , 
וּ קרא ׁש מהן. וּ תרין דּ ׁש בעין בּ אתוון ליּה 
סטרין. לכל דּ א ׁש לים ׁש מא חבקּ וּ ק . ליּה 
לרזא ואׁש לים  כּ דא ּת מר. לחבוּ קין א ׁש לים

וׁש יּת סר ע "ב)דּ מאתן רמ"ו  אתוון (פקודי 
לאהדרא אתקיּ ים בּ תבין  קדּ י ׁש א . דּ ׁש מא 
על גּ וּ פיּה  כּ ל אתקיּ ים  וּ באתוון  ר וּ חיּה ,

חבקוּ ק. אקרי דּ א  ועל  ק יּ וּ מיּה .

ג )אמר ואיה וּ  ׁש מע(חבקוק ׁש מעּת י יי 
לי  דּ הוה מה ׁש מענא  יראתי,
ׁש רא ודחילנא. עלמא מהה וּ א  דּ אטעימנא

ואמר נפׁש יּה  על רחמין קל "ח למתבּ ע  (נשא 
יהוֹ ן ע "ב) ׁש נים  בּ קרב לי דּ עבדּת  ּפ על ה'

בּ א נּ וּ ן  דּ אתק ר  מאן וכל  ח יּ יו. כּ מוֹ  ח יּ יהוּ .
בּ קרב  בּ יּה . אתקׁש רוּ  חיּ ין קדמוֹ ניּ וֹ ת ׁש נים

דּ לית דרגּ א  לההוּ א ּת וֹ דיע ח יּ ין (בה)ׁש נים  
כּ לל.

נרת מאיר  הרי עקר ת א ִִֵֵֵָָָראה
היח  מל ְִֵֶֶַַַָהיכל

ׁש בּ כה מּמ הרבּ י אנא  א וּ ף ואמר מעוֹ ן 
בּ רי לקוּ דׁש א  דּ חילנא  דּ ׁש מענא 
רב  וּ מה  ואמר  ריׁש י ּה  על  יד וֹ י  זקיף ה וּ א .
א ּת וּ ן  זכיתוּ ן דא וֹ רייתא נהירוּ  סבא  המנוּ נא 
נפל בּ יּה . זכינא  ולא  בּ א ּפ ין אּפ ין למחמי

כּ ל  בּ וֹ  חקק  אוֹ תוֹ , חבּ ק  כּ ׁש אליׁש ע
וּ ׁש נים  ׁש בעים  ׁש ל האוֹ ת יּ וֹ ת אוֹ תן 
וּ ׁש נים  ׁש בעים ׁש ל והאוֹ תיּ וֹ ת המוֹ ת,
מאתים  הם החק וּ קים הלּ לוּ  המוֹ ת
כּ ל  ואת  אוֹ תיּ וֹ ת . עשׂ רה וׁש ׁש 
בּ דבּ וּ ר ] [נ"א בּ ר וּ חוֹ  חקק האוֹ ת יּ וֹ ת
ׁש ל  בּ א וֹ תיּ וֹ ת להעמידוֹ  כּ די אליׁש ע ,
לוֹ  וקרא ׁש מ וֹ ת . וּ ׁש נים ׁש בעים
כּ ל  את ׁש ּמ ׁש לים ה ם חבּק וּ ק ,
החבּ וּ קים, את מׁש לים הצּ דדים,
מאתים  ׁש ל לּס וֹ ד וה ׁש לים כּ מבאר.
הם  ׁש ל  האוֹ ת יּ וֹ ת ע שׂ רה וׁש ׁש 
את  להחזיר  התקיּ ם  בּ ּת ב וֹ ת הּק דוֹ ׁש .

וּ באוֹ ת  על רוּ חוֹ , גּ וּ פוֹ  כּ ל התק יּ ם יּ וֹ ת 
חבּק וּ ק . נקרא  כּ ן ועל  ק יּ וּ מוֹ ,

ג )אמרוה וּ א ׁש מע (חבקוק  ׁש מע ּת י ה' 
לי היה מה  ׁש מע ּת י יראתי.
וּ פחדּת י. ההוּ א  מהע וֹ לם  ׁש ּט עמּת י
נפׁש וֹ  על רחמים  לבּק ׁש  התחיל
בּ קרב לי, ׁש עשׂ ית ּפ על ה', ואמר ,
מי וכל חיּ יו . כּ מ וֹ  חיּ יה וּ . יהי וּ  ׁש נים
הּק דמ וֹ ניּ וֹ ת, ה נים בּ אוֹ תן  ׁש נּ קׁש ר
ׁש נים  בּ קרב בּ וֹ . נק ׁש רים החיּ ים
חיּ ים  בּ ּה  ׁש אין הדּ ר גּ ה לאוֹ תּה  ּת וֹ דיע 

כּ לל.

נרת מאיר  הרי עקר ת א ִִֵֵֵָָָראה
היח  מל ְִֵֶֶַַַָהיכל

מּמ ה בּ כה  אני אף  ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י 
מהּק דוֹ ׁש  ּפ חדּת י מעּת י
ואמר , ראׁש וֹ  על ידוֹ  הרים הוּ א.  ּבּ רו
הּת וֹ רה, אוֹ ר הזּ קן, המנוּ נא רב  וּ מה
ולא  בּ פנים, ּפ נים לראוֹ ת  זכיתם אּת ם

יר"מאמרי  ה הר לטהקמת

מנהיר טוּ רין מעקּ ר ליּה  וחמא אנּפ וֹ י על
ליּה  אמר  מ ׁש יחא. דּ מל כּ א בּ היכלא ׁש רגין
מארי  ׁש בבין ּת ה וֹ ן עלמא בּ הה וּ א  ר בּ י
מהה וּ א ה וּ א. בּ רי קוּ דׁש א  ק ּמ י א וּ לּפ נין
וּ לרבּ י  בּ ריּה  אלעזר לרבּ י קרי הוה יוֹ מא

א)אבּ א  אמר ,(ט' דאּת  כּ מא ּפ ני"אל 
לב) אל(בראשית ּפ נים אלהים  ראיתי  כּ י

ּפ נים .

ה אי רה  סקי ע  א ְִֵֵֶֶַָָָל
 סקיע עד ְְֲִִֶָָעה

וא נּ וּ ן ב . כּ חדא , דּ מתח בּ רין אנּ וּ ן ּת רין
וחד  וּ טמירא גּ ניזא חד נקוּ דין, ּת רין
ּפ ירוּ דא להוּ  דּ לית וּ בגין בּ אתגּ לּ יא. קיּ ימא 
דּ נטיל מאן ּת רין. ולא  חד רא ׁש ית. אקרוּ ן

ה וּ א  דּ הא  חד וכלא  האי. נטיל (שמיה)האי 
דּ כתיב, חד פג )וּ ׁש מי ּה  כּ י (תהלים וידעוּ  

ה', יראת  אקרי א ּמ אי . ּלב ד יי  ׁש מ א ּת ה
נׁש  בּ ר זכי ורע, דּ ט וֹ ב  אילנא דּ איהוּ  בּ גין

הא זכי לא  ואי ט וֹ ב ח רע .(הוא)הא  (דף 
ודאע"א) יראה. אתר בּ האי ׁש רי דּ א  ועל

שׂ כל דעלמא. טוּ בא  לכל לעאלא  ּת רעא
כּ חדא . דּ א נּ וּ ן ּת רעין ּת רין א לּ ין טוֹ ב

דח יּ י רבּ י  אילנא  דּ א ט וֹ ב שׂ כל  אמר יוֹ סי 
ועל כּ לל. רע בּ לא  ט וֹ ב  שׂ כל דּ איה וּ 
בּ לא ט וֹ ב שׂ כל  איהוּ  רע בּ יּה  ׁש ריא  דּ לא 

דוד חס דּ י א לּ ין עוֹ שׂ יהם, לכל  רי"ט רע. (ויחי 
וא נּ וּ ן ע"א) אוֹ רייתא . ּת מכין הנּ אמנים

כּ ל עבדין. אנּ וּ ן כּ ביכוֹ ל אוֹ רייתא  דּ תמכין
דּ ל עשׂ יּ הא נּ וּ ן בּ ה וּ  לית בּ א וֹ רייתא עאן  

אית  לוֹ ן  דּ תמכין א נּ וּ ן בּ ּה . דּ לעאן בּ עוֹ ד
ּת ה לּ תוֹ  כּ תיב דא  וּ בחילא  עשׂ יּ ה . בּ ה וּ 

ח ד
ע"א

אוֹ תוֹ  וראה ּפ ניו  על נפל בוֹ . זכיתי
מל בּ היכל נרוֹ ת מאיר  הרים ע וֹ קר
הע וֹ לם  בּ אוֹ ת וֹ  ר בּ י, לוֹ , אמר  הּמ ׁש יח .
לפני הוֹ ראה בּ עלי ׁש כנים ּת היוּ 
היה  ההוּ א מהיּ וֹ ם הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אבּ א  וּ לרבּ י בּ נוֹ  אלעזר  לר בּ י  ק וֹ רא

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  לב )ּפ ניא"ל, כּ י(בראשית 
ּפ נים. אל ּפ נים אלהים ראיתי 

ה אי רה  סקי ע  א ְִֵֵֶֶַָָָל
 סקיע עד ְְֲִִֶָָעה

כּ אחד,ב. ׁש ּמ תחבּ רים הם ׁש נים
גּ נוּ ז  אחד - נק דּ וֹ ת  ׁש ּת י  ואלּ ה
וּ בגלל  בּ התגּ לּ וּ ת. עוֹ מד ואחד ונסּת ר ,
ראׁש ית, נקראים ּפ ר וּ ד להם ׁש אין
נ וֹ טל  זה ׁש נּ וֹ טל מי  ׁש נים . ולא אחד
וּ ׁש מ וֹ  ה וּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל זה,

ׁש כּ תוּ ב  פג )אחד, אּת ה (שם  כּ י וידע וּ  
ה '? יראת נקרא  לּמ ה  . ּלבד ׁש מ ה'
בּ ן  זכה ורע . טוֹ ב ׁש ל עץ  ׁש הוּ א בּ גלל

ל  ואם טוֹ ב. הנּ ה - הנּ ה האדם - זכה א 
וזה  יראה, זה בּ מקוֹ ם ׁש וֹ רה ולכן רע.
שׂ כל  ׁש בּ ע וֹ לם. טוּ ב  לכל להכּ נס ׁש ער
כּ אחד. ׁש הם ׁש ערים ׁש ני אלּ ה - טוֹ ב

עץרבּ י זה  - טוֹ ב שׂ כל  אמר, יוֹ סי  
רע בּ לי טוֹ ב  שׂ כל ׁש הוּ א החיּ ים,
הוּ א  רע בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש לּ א ועל כּ לל.
אלּ וּ  - עשׂ יהם לכל רע . בּ לא  ט וֹ ב  שׂ כל
הּת וֹ רה. ּת וֹ מכי הנּ אמנים, דוד חסדי
הם  כּ ביכוֹ ל הּת וֹ רה ּת וֹ מכי ואוֹ תם
אין  בּ ּת וֹ רה  ׁש ע וֹ סקים אלּ וּ  כּ ל ע וֹ שׂ ים.
בּ ּה . ׁש עוֹ סקים בּ ע וֹ ד  ע שׂ יּ ה בּ הם 
עשׂ יּ ה, בּ הם יׁש  בּ הם ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם 



יר"מאמרי  ה הר הקמת מ 

קיּ וּ מיּה  על  כּ וּ רסייא וקיימא  לעד  ע וֹ מדת
יא וּ ת. כּ דקא 

הא ר דה לחה, כנסת ְִֵֶֶֶַַָָָָֻכיו
מער ,ת א מבר עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

חלק ארי  ה ה. עטרת תְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא
בּ א וֹ רייתארבּ י ולעי יתיב  הוה ׁש מעוֹ ן 

א)בּ ליליא  צ "ח  אתח בּ רת (אמור  דּ כלּ ה  
דּ בני  חבריא  א נּ וּ ן כּ ל דּ תנינן בּ בעלּה .
ליליא בּ ההיא  אצטריכ וּ  דּ כלּ ה  היכלא
גּ וֹ  אחרא ליוֹ מא למהוי אזדּ מנת דּ כלּ ה 
הה וּ א כּ ל  ע ּמ ּה  למהוי  בּ בעלּה  ח וּ ּפ ה
דאיהי  בּ תקּ וּ נהא  עּמ ּה  וּ למחדי ליליא,
מּת וֹ רה בּ א וֹ רייתא למלעי אתּת קּ נת
וּ במדר ׁש וֹ ת  לכתוּ בים  וּ מנביאים  לנביאים 
א נּ וּ ן  דּ אלּ ין  בּ גין דחכמתא. וּ ברזי  דּ קראי
ואיהי  ותכׁש יטהא. דּ ילּה  ּת יקּ וּ נין
ריׁש יהוֹ ן  על וקיימת עאלת וע וּ למתהא 
הה וּ א כּ ל  בּ ה וּ  וחדת בּ הוּ  ואתּת קּ נת
לח וּ ּפ ה עאלת לא  אחרא  וּ לי וֹ מא  ליליא.
ח וּ ּפ תא . בּ ני אקר וּ ן וא לּ ין בּ הדייה וּ . א לּ א 
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א לחוּ ּפ תא  דּ עאלת וכיון
לוֹ ן  וּ מעּט ר לוֹ ן  וּ מבר עלייה וּ  ׁש איל 

חוּ לקה וֹ ן. זכּ אה  דּ כלּ ה . בּ עּט רהא

ארי ני, ,מע ר י   לה ְְִִֵֶַַַַָָָאמר
ְְֶֶחלקכ

חברייאוהוה וכלה וּ  ׁש מעוֹ ן (בהדיה)ר בּ י 
וּ מחדּ ׁש ן  דא וֹ רייתא בּ רנּ ה  מר נּ נין
והוה מ נּ ייה וּ . וחד  חד  כּ ל דא וֹ רייתא  מ לּ ין
אמר חברייא. ׁש אר וכל ׁש מעוֹ ן  רבּ י חדי 

לעד, עמדת ּת הלּ ת וֹ  כּ תוּ ב זה וּ בכח
כּ ראוּ י. עמדוֹ  על הכּ ּס א ועוֹ מד

הא ר דה לחה, כנסת ְִֵֶֶֶַַָָָָֻכיו
מער ,ת א מבר עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

חלק ארי  ה ה. עטרת תְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא
בּ ּת וֹ רה ר בּ י וע וֹ סק יוֹ ׁש ב  היה ׁש מע וֹ ן 

מתח בּ רת  ׁש הכּ לּ ה בּ לּ ילה
החברים  אוֹ תם כּ ל ׁש נינוּ , בּ בעלּה .
בּ אוֹ תוֹ  הצטרכוּ  הכּ לּ ה , היכל בּ ני
לּמ חרת  להיוֹ ת עתידה  ׁש הכּ לּ ה לילה
עּמ ּה  להיוֹ ת  בּ עלּה  עם החּפ ה  ֹבּ תו
עּמ ּה  ולשׂ מח  הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל
לעסק מתּת ּק נת ׁש היא  בּ תּק וּ ניה
וּ מנּ ביאים  לנביאים, מ ּת וֹ רה  בּ ּת וֹ רה,
הּפ סוּ קים  וּ בדרׁש וֹ ת לכתוּ בים,
הם  ׁש אלּ וּ  בּ גלל החכמה, וּ בסוֹ דוֹ ת
ועלמוֹ תיה  והיא ותכׁש יטיה , ּת ּק וּ ניה
ראׁש יהם  על ועוֹ מדת נכנסת
כּ ל  בהם  וּ שׂ מחה בּ הם , וּ מתּת ּק נת
נכנסת  לא ולּמ חרת ה לּ ילה, אוֹ תוֹ 
נקראים  ואלּ ה א ּת ם. יחד אלּ א לח ּפ ה
לח ּפ ה, ׁש נּ כנסת וכיון  החּפ ה . בּ ני
עליהם  ׁש וֹ אל ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
בּ עטרת  אוֹ תם  וּ מע ּט ר  אוֹ תם, וּ מבר

חלקם. אׁש רי הכּ לּ ה.

ארי ני, ,מע ר י   לה ְְִִֵֶַַַַָָָאמר
ְְֶֶחלקכ

החברים הוהי  וכל ׁש מעוֹ ן ר בּ י 
הּת וֹ רה  בּ רנּ ת מר נּ נים
ואחד  אחד כּ ל ת וֹ רה  דּ ברי  וּ מח דּ ׁש ים 
וכל  ׁש מעוֹ ן רבּ י שׂ מח  והיה  מהם,

יר"מאמרי  ה הר מא הקמת

בּ גין ל וֹ ן חוּ לקכוֹ ן זכּ אה  בּ ני ׁש מעוֹ ן, רבּ י
א לּ א לח וּ ּפ ה כּ לּ ה  תיע וּ ל לא  דּ למחר
ּת קּ וּ נהא דּ מתקנין  דּ כלהוּ  בּ גין  בּ הדייכוּ .
ר ׁש ימין  יהוֹ ן  כּ להוּ  בּ ּה  וחדאן ליליא  בּ האי
בּ רי וקוּ דׁש א דדכרניא בּ ספרא  וּ כתיבין
ועּט רין  בּ רכאן בּ ׁש בעין ל וֹ ן מבר ה וּ א 

עלּ אה . דּ עלמא

וזהר איר היר זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי
להע ס ועד להע  ְִַָָָָמ

ואמרּפ תח  ׁש מעוֹ ן יט)ר בּ י  (תרומה (תהלים 
ב) אלקל"ו כּ ב וֹ ד  מסּפ רים  ה מים 

אבל ליּה . א וֹ קימנא הא  דא  קרא וגו'
לח וּ ּפ ה למיעל אתערא  דּ כ לּ ה דא  בּ זמנא 
ואתנהירת  אתּת קּ נת דמחר בּ יוֹ מא
כּ ל ע ּמ ּה  דּ חדאן חברייא בּ הדי בּ קיׁש וּ טהא
וּ ביוֹ מא עּמ הוֹ ן . חדאת  ואיהי ליליא  ההיא 

א וּ כלוּ סין  כּ ּמ ה וּ מ ריין (כמה)דּ מחר חיּ ילין 
לכל מחכּ אן וכלה וּ  ואיהי בּ הדּה . מתכּ נׁש ין
כּ יון  ליליא. בּ האי ל ּה  דּ תקינוּ  וחד חד
מה לבעל ּה  חמאת ואיהי כּ חדא  דּ מתח בּ רן
ה מים אל. כּ ב וֹ ד  מסּפ רים  המים  כּ תיב 
מנהרין  מס ּפ רים, לח וּ ּפ ה . דּ עאל חתן דּ א 
מסייפי  וזהיר דּ נהיר  דּ ס ּפ יר , כּ זוֹ הרא 

עלמא . סייפי ועד עלמא 

הה ע יחד הרית  ק ְֲִִִֵַַַַַַָעלי
אל ,כּ בוֹ ד דּ אקרי כּ לּ ה  כּ בוֹ ד דּ א  אל , 

ז)דּ כתיב, בּ כל(תהלים זוֹ עם  אל  
והׁש ּת א אל, אקרי ׁש ּת א יוֹ מי בּ כל יוֹ ם .

ׁש מעוֹ ן, ר בּ י להם אמר  החברים. ׁש אר
לא  ׁש ּמ חר  בּ גלל חלקכם, א ׁש רי בּ ני,
אּת כם. יחד  אלּ א לחּפ ה  הכּ לּ ה תכּ נס
ּת ּק וּ ניה  ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם בּ גלל
יהיוּ  כּ לּ ם בּ ּה , וּ שׂ מחים  ה זּ ה בּ לּ ילה
ה זּ כר וֹ נ וֹ ת, בּ ספר  וּ כתוּ בים  ר ׁש וּ מים
בּ ׁש בעים  מברכם  הוּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 

העליוֹ ן. ע וֹ לם ׁש ל ועטרוֹ ת בּ רכוֹ ת

וזהר איר היר זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי
להע ס ועד להע  ְִַָָָָמ

ואמר,ּפ תח ׁש מע וֹ ן יט )ר בּ י (תהלים  
אל  כּ ב וֹ ד מסּפ רים  ה מים
אבל  העמדנוּ הוּ . הרי זה  ּפ סוּ ק  וכוּ '.
להכּ נס מתע וֹ ררת ׁש הכּ לּ ה  זה בּ זמן
וּ מאירה  מתּת ּק נת לּמ חרת לח ּפ ה,
ׁש מח וּ  החברים עם יחד בּ קוּ טיה
שׂ מחה  והיא  ה לּ ילה , א וֹ תוֹ  כּ ל ע ּמ ּה 
אוּ כלוּ סים, כּ ּמ ה ולּמ חרת  אּת ם.
וּ מחנוֹ ת  חילוֹ ת וּ מר כּ בוֹ ת צבאוֹ ת
אחד  לכל מחכּ ים וכלּ ם והיא אּת ּה ,
כּ יון  הזּ ה. בּ לּ ילה אוֹ תּה  ׁש ּת ּק נ וּ  ואחד
את  ר וֹ אה והיא כּ אחד ׁש ּמ תח בּ רים
מס ּפ רים  המים כּ תוּ ב? מה בּ עלּה ,
ׁש נּ כנס החתן זה - המים אל. כּ ב וֹ ד 
כּ זהר מאירים - מס ּפ רים לח ּפ ה.
הע וֹ לם  מּס וֹ ף  וזוֹ הר ׁש ּמ איר הּס ּפ יר 

העוֹ לם. ס וֹ ף ועד

הה ע יחד הרית  ק ְֲִִִֵַַַַַַָעלי
אל,כּ בוֹ ד  ׁש נּ קרא כּ לּ ה כּ ב וֹ ד  זה - אל 

ז)ׁש כּ תוּ ב בּ כל (תהלים  זוֹ עם ואל 
וכעת  אל, נקרא הנה ימי בּ כל י וֹ ם.



יר"מאמרי  ה הר הקמת מ 

קיּ וּ מיּה  על  כּ וּ רסייא וקיימא  לעד  ע וֹ מדת
יא וּ ת. כּ דקא 

הא ר דה לחה, כנסת ְִֵֶֶֶַַָָָָֻכיו
מער ,ת א מבר עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

חלק ארי  ה ה. עטרת תְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא
בּ א וֹ רייתארבּ י ולעי יתיב  הוה ׁש מעוֹ ן 

א)בּ ליליא  צ "ח  אתח בּ רת (אמור  דּ כלּ ה  
דּ בני  חבריא  א נּ וּ ן כּ ל דּ תנינן בּ בעלּה .
ליליא בּ ההיא  אצטריכ וּ  דּ כלּ ה  היכלא
גּ וֹ  אחרא ליוֹ מא למהוי אזדּ מנת דּ כלּ ה 
הה וּ א כּ ל  ע ּמ ּה  למהוי  בּ בעלּה  ח וּ ּפ ה
דאיהי  בּ תקּ וּ נהא  עּמ ּה  וּ למחדי ליליא,
מּת וֹ רה בּ א וֹ רייתא למלעי אתּת קּ נת
וּ במדר ׁש וֹ ת  לכתוּ בים  וּ מנביאים  לנביאים 
א נּ וּ ן  דּ אלּ ין  בּ גין דחכמתא. וּ ברזי  דּ קראי
ואיהי  ותכׁש יטהא. דּ ילּה  ּת יקּ וּ נין
ריׁש יהוֹ ן  על וקיימת עאלת וע וּ למתהא 
הה וּ א כּ ל  בּ ה וּ  וחדת בּ הוּ  ואתּת קּ נת
לח וּ ּפ ה עאלת לא  אחרא  וּ לי וֹ מא  ליליא.
ח וּ ּפ תא . בּ ני אקר וּ ן וא לּ ין בּ הדייה וּ . א לּ א 
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א לחוּ ּפ תא  דּ עאלת וכיון
לוֹ ן  וּ מעּט ר לוֹ ן  וּ מבר עלייה וּ  ׁש איל 

חוּ לקה וֹ ן. זכּ אה  דּ כלּ ה . בּ עּט רהא

ארי ני, ,מע ר י   לה ְְִִֵֶַַַַָָָאמר
ְְֶֶחלקכ

חברייאוהוה וכלה וּ  ׁש מעוֹ ן (בהדיה)ר בּ י 
וּ מחדּ ׁש ן  דא וֹ רייתא בּ רנּ ה  מר נּ נין
והוה מ נּ ייה וּ . וחד  חד  כּ ל דא וֹ רייתא  מ לּ ין
אמר חברייא. ׁש אר וכל ׁש מעוֹ ן  רבּ י חדי 

לעד, עמדת ּת הלּ ת וֹ  כּ תוּ ב זה וּ בכח
כּ ראוּ י. עמדוֹ  על הכּ ּס א ועוֹ מד

הא ר דה לחה, כנסת ְִֵֶֶֶַַָָָָֻכיו
מער ,ת א מבר עליה ְְֲֵֵֵֵֶַָָאל

חלק ארי  ה ה. עטרת תְְֲֵֶֶֶַַַַָָָא
בּ ּת וֹ רה ר בּ י וע וֹ סק יוֹ ׁש ב  היה ׁש מע וֹ ן 

מתח בּ רת  ׁש הכּ לּ ה בּ לּ ילה
החברים  אוֹ תם כּ ל ׁש נינוּ , בּ בעלּה .
בּ אוֹ תוֹ  הצטרכוּ  הכּ לּ ה , היכל בּ ני
לּמ חרת  להיוֹ ת עתידה  ׁש הכּ לּ ה לילה
עּמ ּה  להיוֹ ת  בּ עלּה  עם החּפ ה  ֹבּ תו
עּמ ּה  ולשׂ מח  הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל
לעסק מתּת ּק נת ׁש היא  בּ תּק וּ ניה
וּ מנּ ביאים  לנביאים, מ ּת וֹ רה  בּ ּת וֹ רה,
הּפ סוּ קים  וּ בדרׁש וֹ ת לכתוּ בים,
הם  ׁש אלּ וּ  בּ גלל החכמה, וּ בסוֹ דוֹ ת
ועלמוֹ תיה  והיא ותכׁש יטיה , ּת ּק וּ ניה
ראׁש יהם  על ועוֹ מדת נכנסת
כּ ל  בהם  וּ שׂ מחה בּ הם , וּ מתּת ּק נת
נכנסת  לא ולּמ חרת ה לּ ילה, אוֹ תוֹ 
נקראים  ואלּ ה א ּת ם. יחד אלּ א לח ּפ ה
לח ּפ ה, ׁש נּ כנסת וכיון  החּפ ה . בּ ני
עליהם  ׁש וֹ אל ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
בּ עטרת  אוֹ תם  וּ מע ּט ר  אוֹ תם, וּ מבר

חלקם. אׁש רי הכּ לּ ה.

ארי ני, ,מע ר י   לה ְְִִֵֶַַַַָָָאמר
ְְֶֶחלקכ

החברים הוהי  וכל ׁש מעוֹ ן ר בּ י 
הּת וֹ רה  בּ רנּ ת מר נּ נים
ואחד  אחד כּ ל ת וֹ רה  דּ ברי  וּ מח דּ ׁש ים 
וכל  ׁש מעוֹ ן רבּ י שׂ מח  והיה  מהם,

יר"מאמרי  ה הר מא הקמת

בּ גין ל וֹ ן חוּ לקכוֹ ן זכּ אה  בּ ני ׁש מעוֹ ן, רבּ י
א לּ א לח וּ ּפ ה כּ לּ ה  תיע וּ ל לא  דּ למחר
ּת קּ וּ נהא דּ מתקנין  דּ כלהוּ  בּ גין  בּ הדייכוּ .
ר ׁש ימין  יהוֹ ן  כּ להוּ  בּ ּה  וחדאן ליליא  בּ האי
בּ רי וקוּ דׁש א דדכרניא בּ ספרא  וּ כתיבין
ועּט רין  בּ רכאן בּ ׁש בעין ל וֹ ן מבר ה וּ א 

עלּ אה . דּ עלמא

וזהר איר היר זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי
להע ס ועד להע  ְִַָָָָמ

ואמרּפ תח  ׁש מעוֹ ן יט)ר בּ י  (תרומה (תהלים 
ב) אלקל"ו כּ ב וֹ ד  מסּפ רים  ה מים 

אבל ליּה . א וֹ קימנא הא  דא  קרא וגו'
לח וּ ּפ ה למיעל אתערא  דּ כ לּ ה דא  בּ זמנא 
ואתנהירת  אתּת קּ נת דמחר בּ יוֹ מא
כּ ל ע ּמ ּה  דּ חדאן חברייא בּ הדי בּ קיׁש וּ טהא
וּ ביוֹ מא עּמ הוֹ ן . חדאת  ואיהי ליליא  ההיא 

א וּ כלוּ סין  כּ ּמ ה וּ מ ריין (כמה)דּ מחר חיּ ילין 
לכל מחכּ אן וכלה וּ  ואיהי בּ הדּה . מתכּ נׁש ין
כּ יון  ליליא. בּ האי ל ּה  דּ תקינוּ  וחד חד
מה לבעל ּה  חמאת ואיהי כּ חדא  דּ מתח בּ רן
ה מים אל. כּ ב וֹ ד  מסּפ רים  המים  כּ תיב 
מנהרין  מס ּפ רים, לח וּ ּפ ה . דּ עאל חתן דּ א 
מסייפי  וזהיר דּ נהיר  דּ ס ּפ יר , כּ זוֹ הרא 

עלמא . סייפי ועד עלמא 

הה ע יחד הרית  ק ְֲִִִֵַַַַַַָעלי
אל ,כּ בוֹ ד דּ אקרי כּ לּ ה  כּ בוֹ ד דּ א  אל , 

ז)דּ כתיב, בּ כל(תהלים זוֹ עם  אל  
והׁש ּת א אל, אקרי ׁש ּת א יוֹ מי בּ כל יוֹ ם .

ׁש מעוֹ ן, ר בּ י להם אמר  החברים. ׁש אר
לא  ׁש ּמ חר  בּ גלל חלקכם, א ׁש רי בּ ני,
אּת כם. יחד  אלּ א לחּפ ה  הכּ לּ ה תכּ נס
ּת ּק וּ ניה  ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם בּ גלל
יהיוּ  כּ לּ ם בּ ּה , וּ שׂ מחים  ה זּ ה בּ לּ ילה
ה זּ כר וֹ נ וֹ ת, בּ ספר  וּ כתוּ בים  ר ׁש וּ מים
בּ ׁש בעים  מברכם  הוּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 

העליוֹ ן. ע וֹ לם ׁש ל ועטרוֹ ת בּ רכוֹ ת

וזהר איר היר זהר ְְְִִִִֵֵֶַַַֹמאירי
להע ס ועד להע  ְִַָָָָמ

ואמר,ּפ תח ׁש מע וֹ ן יט )ר בּ י (תהלים  
אל  כּ ב וֹ ד מסּפ רים  ה מים
אבל  העמדנוּ הוּ . הרי זה  ּפ סוּ ק  וכוּ '.
להכּ נס מתע וֹ ררת ׁש הכּ לּ ה  זה בּ זמן
וּ מאירה  מתּת ּק נת לּמ חרת לח ּפ ה,
ׁש מח וּ  החברים עם יחד בּ קוּ טיה
שׂ מחה  והיא  ה לּ ילה , א וֹ תוֹ  כּ ל ע ּמ ּה 
אוּ כלוּ סים, כּ ּמ ה ולּמ חרת  אּת ם.
וּ מחנוֹ ת  חילוֹ ת וּ מר כּ בוֹ ת צבאוֹ ת
אחד  לכל מחכּ ים וכלּ ם והיא אּת ּה ,
כּ יון  הזּ ה. בּ לּ ילה אוֹ תּה  ׁש ּת ּק נ וּ  ואחד
את  ר וֹ אה והיא כּ אחד ׁש ּמ תח בּ רים
מס ּפ רים  המים כּ תוּ ב? מה בּ עלּה ,
ׁש נּ כנס החתן זה - המים אל. כּ ב וֹ ד 
כּ זהר מאירים - מס ּפ רים לח ּפ ה.
הע וֹ לם  מּס וֹ ף  וזוֹ הר ׁש ּמ איר הּס ּפ יר 

העוֹ לם. ס וֹ ף ועד

הה ע יחד הרית  ק ְֲִִִֵַַַַַַָעלי
אל,כּ בוֹ ד  ׁש נּ קרא כּ לּ ה כּ ב וֹ ד  זה - אל 

ז)ׁש כּ תוּ ב בּ כל (תהלים  זוֹ עם ואל 
וכעת  אל, נקרא הנה ימי בּ כל י וֹ ם.



יר"מאמרי  ה הר הקמת מב 

ואקרי  כּ בוֹ ד, אקרי לח וּ ּפ ה עאלת דּ הא
וׁש לטנ וּ  נהירוּ . על  נהירוּ  יקר. על יקר  אל.
דּ ׁש מים ׁש עתא  בּ ההיא  כּ דין ׁש לטנוּ . על
א נּ וּ ן  כּ ל לּה , ונהיר  ואתי לח וּ ּפ ה עאל 
אתּפ רׁש י  כּ לה וּ  ל ּה  דּ אתקינוּ  חבריּ יא

דכתיב,(אתפרשו ) הוּ א  הדא  ּת ּמ ן בּ ׁש מהן 
יט) הרקיע.(תהלים מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה

דּ ברית  קיּ ימא מארי א נּ וּ ן  אלּ ין ידיו , מעשׂ ה
דברית  קיימא  מארי וא נּ וּ ן  כלה , בּ הדי

אמר, דא ּת  כּ מא ידיו, מעשׂ ה (תהלים אקרוּ ן 
קיּ ימאצ) בּ רית דּ א  כּ וֹ ננה וּ  ידינוּ ) וּ מעשׂ ה

נ ׁש . דּ בר  בּ ב שׂ רא  דּ חתים 

לע דה רית  מר ת א ְְִֶֶַָָָָָֹכל
אליה לקרב רת   ל אי ְְֲִֵֵֶֶַַהה

הכירב אמר  סבא ה)המנ וּ נא  אל(קהלת 
דּ לא , בּ שׂ ר את לחטיא ּפ י את ּת ּת ן
להרהוּ רא למיתי ּפ וּ מיּה  נ ׁש  בּ ר יהיב 
בּ שׂ ר לההיא  למחטי גרים  ויהא בּ יׁש א,
דּ אילּ וּ  קדּ יׁש א . בּ רית בּ יּה  דּ חתים קדׁש 
והה וּ א ל גּ יהנּ ם . ליּה  מ ׁש כין כּ ן עביד
וכ ּמ ה ׁש מיּה . דוּ מ "ה  גּ יה נּ ם על דּ ממוּ נה 
על וקאים בּ הדיּה . חבּ לה  דּ מלאכי ר בּ וֹ א
בּ רית  דּ נטר וּ  א נּ וּ ן  וכל דּ גיה נּ ם, ּפ תחא 
ר ׁש וּ  ליּה  לית עלמא , בּ האי  קדּ יׁש א 

בּ ה וּ . למקרב

 נ על דה ברית הא , ציק ְִִִִֶַַַָֹוד
ֵעמד 

הה וּ אדּ וד  לי ּה  דּ אירע בּ ׁש עּת א  מל כּ א  
סליק  ׁש עתא בּ ההיא  דּ חיל. עוֹ בדא

ח ד
ע"ב 

כּ ב וֹ ד  נקרא לח ּפ ה, נכנסת כּ ׁש הרי
על  אוֹ ר כּ ב וֹ ד. על כּ ב וֹ ד אל. ונקרא
בּ אוֹ תּה  ואז ׁש לט וֹ ן. על ׁש לטוֹ ן  אוֹ ר.
וּ בא  לחּפ ה נכנס ׁש המים ׁש עה 

ל  החברים וּ מאיר אוֹ תם כּ ל ּה , 
מתּפ ר ׁש ים  כּ לּ ם א וֹ תּה , ׁש התקינוּ 
וּ מע שׂ ה  ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ׁש ם , בּ ׁש מוֹ תם
אלּ ה  - ידיו מע שׂ ה הרקיע . מגּ יד ידיו 
עם  יחד הבּ רית ק יּ וּ ם בּ עלי אוֹ תם 
הבּ רית  קיּ וּ ם בּ עלי ואוֹ תם הכּ לּ ה.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידיו, מעשׂ ה נקראים
הּק יּ מת  בּ רית  ז וֹ  כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מע שׂ ה 

האדם. בּ ן בּ בשׂ ר ׁש חת וּ מה 

לע דה רית  מר ת א ְְִֶֶַָָָָָֹכל
אליה לקרב רת   ל אי ְְֲִֵֵֶֶַַהה

כּ ,רב  אמר  הזּ קן  ה )המנ וּ נא (קהלת 
את  לחטיא ּפ י את ּת ּת ן  אל
ּפ יו  את אדם  בּ ן  יּת ן ׁש לּ א - בּ שׂ ר
להחטיא  ויגרם רע  להרהוּ ר  להביא
בּ רית  בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קדׁש  בּ שׂ ר אוֹ תוֹ 
מוֹ ׁש כים  , ּכ עוֹ שׂ ה ׁש אם הּק דׁש ,
על  ממנּ ה ואוֹ תוֹ  לגּ יה נּ ם. אוֹ תוֹ 
ר בּ וֹ אוֹ ת  וכּמ ה  ׁש מוֹ , דּ וּ מ"ה הגּ יהנּ ם
ועוֹ מד  א ּת וֹ , יחד ח בּ לה מלאכי ׁש ל
ׁש מר וּ  אוֹ תם  וכל הגּ יהנּ ם, ּפ תח  על
לוֹ  אין הזּ ה בּ ע וֹ לם הּק דׁש  בּ רית

אליהם. לקרב ר ׁש וּ ת

 נ על דה ברית הא , ציק ְִִִִֶַַַָֹוד
ֵעמד 

אוֹ תוֹ דּ וד לוֹ  ׁש ּק רה בּ ׁש עה ,ה ּמ ל 
עלה  ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ּפ חד. מעשׂ ה,

יר"מאמרי  ה הר מג הקמת

ליּה  ואמר ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א  קּמ י  דוּ מ "ה 
דּ עלמא  ע "ב)מארי  ח בּ ּת וֹ רה(דף  כּ תיב 

כ) איׁש .(ויקרא א ׁש ת את ינאף אׁש ר  ואיׁש 
דּ קלקל דּ וד וגו'. עמית א ׁש ת ואל וּ כתיב
בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  אמר מהוּ . בּ ערוה בּ רית
על קדּ יׁש א  וּ ברית ה וּ א, זכּ אה  דּ וד  ה וּ א 
דּ אזדּ ּמ נת  קדמי גּ לי דּ הא קיימא, ּת קּ וּ ניּה 

עלמא . דאתבּ רי מיּ וֹ מא ׁש בע  בּ ת ליּה 

אמראמר גלי. לא קּמ יּה  גּ לי  ק ּמ אי ליּה  
דּ הוה . מה  הוה  בּ ה ּת ירא ותוּ  ליּה 
חד  עאל לא לקרבא דּ עאלוּ  א נּ וּ ן  כּ ל דּ הא
אמר לאנּת תיּה . בּ גט דּ אפטר עד מ נּ ייה וּ 
ירחי  ּת לת לאוֹ רכא  ליּה  הוה  הכי  אי  ליּה 
מ לּ ה אוֹ קים  בּ מאי ליּה  אמר .אוֹ רי ולא
קדמי  וגלי מע וּ בּ רת, דּ היא דּ חייׁש ינן בּ אתר 
ׁש מי  דּ הא לעלמין בּ ּה  קריב לא  דא וּ ריּ ה 
א וּ ריּ ה כּ תיב לסהדוּ תא. בּ גוּ יּה  חתים

בּ הדיּה  חתוּ ם ׁש מי אוּ ר יּ הוּ  (בהדייהו )וּ כתיב 
מארי  ליּה , אמר לעלמין . בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  דּ לא 
דלא גּ לי  קּמ אי דּ אמרית מה הא  דעלמא 
הוה גלי, מי ק ּמ יּה  אוּ ריּ ה, בּ הדּה  ׁש כיב 
ידע אי  ותוּ  ירחי. ּת לת ל ּה  לאוֹ רכא ליּה 
לּה  ׁש דר  אּמ אי לעלמין בּ הד ּה  ׁש כיב דּ לא 
בּ אנ ּת תיּה  ל ׁש ּמ ׁש א עליּה  וּ פקיד דּ וד

יא)דּ כתיב, ב וּ רחץ (שמואל  לבית רד  
.רגלי

העביר ה'  " התר  ריה  ְְֱִִִִֵֶַַַבי
תמת " לא  אתְַָָֹח

מּת לת אמר יּת יר  אבל ידע , לא  ודּ אי ליּה  

ואמר הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני דוּ מ"ה
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  העוֹ לם, רבּ וֹ ן (ויקראלוֹ : 

איׁש ,כ) אׁש ת את ינאף אׁש ר ואיׁש 
יח )וכתוּ ב  וכוּ '.(שם  עמית אׁש ת ואל 

מהוּ  בּ ערוה בּ רית ׁש ּק לקל (מהדּ וד 

דּ וד דּ ינוֹ ) הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? 
ּת ּק וּ נוֹ  על הּק דׁש  וּ ברית הוּ א, צ דּ יק
לוֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י  לפני ׁש הרי ע וֹ מד,

העוֹ לם. ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת 

לא אמר לפניו - גּ לוּ י  לפני אם לוֹ : 
היה  בּ הּת ר וע וֹ ד לוֹ : אמר  גלוּ י!
ׁש ע וֹ לים  אלּ וּ  כּ ל ׁש הרי היה, מה
עד  מהם אחד ע וֹ לה  לא לּק רב ,
, ּכ אם לוֹ : אמר בּ גט. אׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר
ולא  חדׁש ים, ׁש לׁש ה לחכּ וֹ ת לוֹ  היה
הדּ בר? ע וֹ מד בּ ּמ ה ל וֹ : אמר ח כּ ה .
מעבּ רת, ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים בּ מק וֹ ם
אליה  קרב  לא ׁש אוּ ריּ ה לפני  וגלוּ י
בּ תוֹ כוֹ  חתוּ ם ׁש מי ׁש הרי מעוֹ לם,
אוּ ריּ הוּ . וכת וּ ב  אוּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת.
בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ׁש לּ א ע ּמ וֹ , חתוּ ם  ׁש מי 
זה  הע וֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : אמר לע וֹ למים.
ׁש א וּ ר יּ ה  גּ לוּ י לפני אם - אמרּת  מה 
היה  גּ לוּ י? האם לפניו ע ּמ ּה , ׁש כב לא
ועוֹ ד, חדׁש ים . ׁש לׁש ה לּה  לחכּ וֹ ת לוֹ 
אז  ע ּמ ּה , ׁש כב  לא  ׁש ּמ ע וֹ לם  ידע  אם
לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה דּ וד לוֹ  ׁש לח לּמ ה 

ׁש כּ תוּ ב אׁש ּת וֹ , יא )עם ב רד (שמואל 
?רגלי וּ רחץ לבית

העביר ה'  " התר  ריה  ְְֱִִִִֵֶַַַבי
תמת " לא  אתְַָָֹח

ח כּ ה אמר אבל ידע , לא ודּ אי  לוֹ : 



יר"מאמרי  ה הר הקמת מב 

ואקרי  כּ בוֹ ד, אקרי לח וּ ּפ ה עאלת דּ הא
וׁש לטנ וּ  נהירוּ . על  נהירוּ  יקר. על יקר  אל.
דּ ׁש מים ׁש עתא  בּ ההיא  כּ דין ׁש לטנוּ . על
א נּ וּ ן  כּ ל לּה , ונהיר  ואתי לח וּ ּפ ה עאל 
אתּפ רׁש י  כּ לה וּ  ל ּה  דּ אתקינוּ  חבריּ יא

דכתיב,(אתפרשו ) הוּ א  הדא  ּת ּמ ן בּ ׁש מהן 
יט) הרקיע.(תהלים מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה

דּ ברית  קיּ ימא מארי א נּ וּ ן  אלּ ין ידיו , מעשׂ ה
דברית  קיימא  מארי וא נּ וּ ן  כלה , בּ הדי

אמר, דא ּת  כּ מא ידיו, מעשׂ ה (תהלים אקרוּ ן 
קיּ ימאצ) בּ רית דּ א  כּ וֹ ננה וּ  ידינוּ ) וּ מעשׂ ה

נ ׁש . דּ בר  בּ ב שׂ רא  דּ חתים 

לע דה רית  מר ת א ְְִֶֶַָָָָָֹכל
אליה לקרב רת   ל אי ְְֲִֵֵֶֶַַהה

הכירב אמר  סבא ה)המנ וּ נא  אל(קהלת 
דּ לא , בּ שׂ ר את לחטיא ּפ י את ּת ּת ן
להרהוּ רא למיתי ּפ וּ מיּה  נ ׁש  בּ ר יהיב 
בּ שׂ ר לההיא  למחטי גרים  ויהא בּ יׁש א,
דּ אילּ וּ  קדּ יׁש א . בּ רית בּ יּה  דּ חתים קדׁש 
והה וּ א ל גּ יהנּ ם . ליּה  מ ׁש כין כּ ן עביד
וכ ּמ ה ׁש מיּה . דוּ מ "ה  גּ יה נּ ם על דּ ממוּ נה 
על וקאים בּ הדיּה . חבּ לה  דּ מלאכי ר בּ וֹ א
בּ רית  דּ נטר וּ  א נּ וּ ן  וכל דּ גיה נּ ם, ּפ תחא 
ר ׁש וּ  ליּה  לית עלמא , בּ האי  קדּ יׁש א 

בּ ה וּ . למקרב

 נ על דה ברית הא , ציק ְִִִִֶַַַָֹוד
ֵעמד 

הה וּ אדּ וד  לי ּה  דּ אירע בּ ׁש עּת א  מל כּ א  
סליק  ׁש עתא בּ ההיא  דּ חיל. עוֹ בדא

ח ד
ע"ב 

כּ ב וֹ ד  נקרא לח ּפ ה, נכנסת כּ ׁש הרי
על  אוֹ ר כּ ב וֹ ד. על כּ ב וֹ ד אל. ונקרא
בּ אוֹ תּה  ואז ׁש לט וֹ ן. על ׁש לטוֹ ן  אוֹ ר.
וּ בא  לחּפ ה נכנס ׁש המים ׁש עה 

ל  החברים וּ מאיר אוֹ תם כּ ל ּה , 
מתּפ ר ׁש ים  כּ לּ ם א וֹ תּה , ׁש התקינוּ 
וּ מע שׂ ה  ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ׁש ם , בּ ׁש מוֹ תם
אלּ ה  - ידיו מע שׂ ה הרקיע . מגּ יד ידיו 
עם  יחד הבּ רית ק יּ וּ ם בּ עלי אוֹ תם 
הבּ רית  קיּ וּ ם בּ עלי ואוֹ תם הכּ לּ ה.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידיו, מעשׂ ה נקראים
הּק יּ מת  בּ רית  ז וֹ  כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מע שׂ ה 

האדם. בּ ן בּ בשׂ ר ׁש חת וּ מה 

לע דה רית  מר ת א ְְִֶֶַָָָָָֹכל
אליה לקרב רת   ל אי ְְֲִֵֵֶֶַַהה

כּ ,רב  אמר  הזּ קן  ה )המנ וּ נא (קהלת 
את  לחטיא ּפ י את ּת ּת ן  אל
ּפ יו  את אדם  בּ ן  יּת ן ׁש לּ א - בּ שׂ ר
להחטיא  ויגרם רע  להרהוּ ר  להביא
בּ רית  בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קדׁש  בּ שׂ ר אוֹ תוֹ 
מוֹ ׁש כים  , ּכ עוֹ שׂ ה ׁש אם הּק דׁש ,
על  ממנּ ה ואוֹ תוֹ  לגּ יה נּ ם. אוֹ תוֹ 
ר בּ וֹ אוֹ ת  וכּמ ה  ׁש מוֹ , דּ וּ מ"ה הגּ יהנּ ם
ועוֹ מד  א ּת וֹ , יחד ח בּ לה מלאכי ׁש ל
ׁש מר וּ  אוֹ תם  וכל הגּ יהנּ ם, ּפ תח  על
לוֹ  אין הזּ ה בּ ע וֹ לם הּק דׁש  בּ רית

אליהם. לקרב ר ׁש וּ ת

 נ על דה ברית הא , ציק ְִִִִֶַַַָֹוד
ֵעמד 

אוֹ תוֹ דּ וד לוֹ  ׁש ּק רה בּ ׁש עה ,ה ּמ ל 
עלה  ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ּפ חד. מעשׂ ה,

יר"מאמרי  ה הר מג הקמת

ליּה  ואמר ה וּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א  קּמ י  דוּ מ "ה 
דּ עלמא  ע "ב)מארי  ח בּ ּת וֹ רה(דף  כּ תיב 

כ) איׁש .(ויקרא א ׁש ת את ינאף אׁש ר  ואיׁש 
דּ קלקל דּ וד וגו'. עמית א ׁש ת ואל וּ כתיב
בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  אמר מהוּ . בּ ערוה בּ רית
על קדּ יׁש א  וּ ברית ה וּ א, זכּ אה  דּ וד  ה וּ א 
דּ אזדּ ּמ נת  קדמי גּ לי דּ הא קיימא, ּת קּ וּ ניּה 

עלמא . דאתבּ רי מיּ וֹ מא ׁש בע  בּ ת ליּה 

אמראמר גלי. לא קּמ יּה  גּ לי  ק ּמ אי ליּה  
דּ הוה . מה  הוה  בּ ה ּת ירא ותוּ  ליּה 
חד  עאל לא לקרבא דּ עאלוּ  א נּ וּ ן  כּ ל דּ הא
אמר לאנּת תיּה . בּ גט דּ אפטר עד מ נּ ייה וּ 
ירחי  ּת לת לאוֹ רכא  ליּה  הוה  הכי  אי  ליּה 
מ לּ ה אוֹ קים  בּ מאי ליּה  אמר .אוֹ רי ולא
קדמי  וגלי מע וּ בּ רת, דּ היא דּ חייׁש ינן בּ אתר 
ׁש מי  דּ הא לעלמין בּ ּה  קריב לא  דא וּ ריּ ה 
א וּ ריּ ה כּ תיב לסהדוּ תא. בּ גוּ יּה  חתים

בּ הדיּה  חתוּ ם ׁש מי אוּ ר יּ הוּ  (בהדייהו )וּ כתיב 
מארי  ליּה , אמר לעלמין . בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  דּ לא 
דלא גּ לי  קּמ אי דּ אמרית מה הא  דעלמא 
הוה גלי, מי ק ּמ יּה  אוּ ריּ ה, בּ הדּה  ׁש כיב 
ידע אי  ותוּ  ירחי. ּת לת ל ּה  לאוֹ רכא ליּה 
לּה  ׁש דר  אּמ אי לעלמין בּ הד ּה  ׁש כיב דּ לא 
בּ אנ ּת תיּה  ל ׁש ּמ ׁש א עליּה  וּ פקיד דּ וד

יא)דּ כתיב, ב וּ רחץ (שמואל  לבית רד  
.רגלי

העביר ה'  " התר  ריה  ְְֱִִִִֵֶַַַבי
תמת " לא  אתְַָָֹח

מּת לת אמר יּת יר  אבל ידע , לא  ודּ אי ליּה  

ואמר הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני דוּ מ"ה
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  העוֹ לם, רבּ וֹ ן (ויקראלוֹ : 

איׁש ,כ) אׁש ת את ינאף אׁש ר ואיׁש 
יח )וכתוּ ב  וכוּ '.(שם  עמית אׁש ת ואל 

מהוּ  בּ ערוה בּ רית ׁש ּק לקל (מהדּ וד 

דּ וד דּ ינוֹ ) הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? 
ּת ּק וּ נוֹ  על הּק דׁש  וּ ברית הוּ א, צ דּ יק
לוֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י  לפני ׁש הרי ע וֹ מד,

העוֹ לם. ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת 

לא אמר לפניו - גּ לוּ י  לפני אם לוֹ : 
היה  בּ הּת ר וע וֹ ד לוֹ : אמר  גלוּ י!
ׁש ע וֹ לים  אלּ וּ  כּ ל ׁש הרי היה, מה
עד  מהם אחד ע וֹ לה  לא לּק רב ,
, ּכ אם לוֹ : אמר בּ גט. אׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר
ולא  חדׁש ים, ׁש לׁש ה לחכּ וֹ ת לוֹ  היה
הדּ בר? ע וֹ מד בּ ּמ ה ל וֹ : אמר ח כּ ה .
מעבּ רת, ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים בּ מק וֹ ם
אליה  קרב  לא ׁש אוּ ריּ ה לפני  וגלוּ י
בּ תוֹ כוֹ  חתוּ ם ׁש מי ׁש הרי מעוֹ לם,
אוּ ריּ הוּ . וכת וּ ב  אוּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת.
בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ׁש לּ א ע ּמ וֹ , חתוּ ם  ׁש מי 
זה  הע וֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : אמר לע וֹ למים.
ׁש א וּ ר יּ ה  גּ לוּ י לפני אם - אמרּת  מה 
היה  גּ לוּ י? האם לפניו ע ּמ ּה , ׁש כב לא
ועוֹ ד, חדׁש ים . ׁש לׁש ה לּה  לחכּ וֹ ת לוֹ 
אז  ע ּמ ּה , ׁש כב  לא  ׁש ּמ ע וֹ לם  ידע  אם
לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה דּ וד לוֹ  ׁש לח לּמ ה 

ׁש כּ תוּ ב אׁש ּת וֹ , יא )עם ב רד (שמואל 
?רגלי וּ רחץ לבית

העביר ה'  " התר  ריה  ְְֱִִִִֵֶַַַבי
תמת " לא  אתְַָָֹח

ח כּ ה אמר אבל ידע , לא ודּ אי  לוֹ : 



יר"מאמרי  ה הר הקמת מד 

דּ הכי  הווּ . ירחי אר בּ ע  דּ הא  אוֹ רי ירחי
דּ וד  אעבר  דּ ניסן וע שׂ רים בּ חמ ה  ּת נינן
בּ ׁש בעה יוֹ אב  עם  והווּ  ישׂ ראל, בּ כל כּ רוֹ זא 
עּמ וֹ ן. דבני ארעא וח בּ לוּ  ואזל וּ  דּ סיון יוֹ מין
ׁש ם . אׁש ּת הוּ  ואל וּ ל ואב  ותּמ וּ ז סיון
דּ הוה מה הוה  בּ אל וּ ל ועשׂ רים  וּ בארבּ עה 
ליּה  מחל דכּפ וּ רי וּ ביוֹ מא  ׁש בע . מ בּ ת 
ואית  ח וֹ בה . הה וּ א ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א
ואתכּ נּ ׁש וּ  כּ רוֹ זא  אעבר  בּ אדר בּ ז' דּ אמרי 
מה הוה  בּ אלוּ ל  וּ בחמיסר  דּ א יּ יר, בּ חמיסר
דכּפ וּ רא וּ ביוֹ מא  ׁש בע, מבּ ת דּ הוה

יב)אתבּ שׂ ר ב ח ּט את(שמואל העביר יי גּ ם 
בּ ידא תמוּ ת  לא  תמ וּ ת, לא  מאי תמ וּ ת. לא

דדוּ מה .

א טרס היה  י עזרתה ה' ְְִֵֶֶֶָָָָללי
ִֶי

חדאאמר מלּ ה הא  דעלמא מארי דּ וּ מה  
ּפ וּ מיּה  אפ ּת ח  דּ איה וּ  גּ בּ יּה  לי  אית

יב)ואמר  ב האיׁש (שמואל מות בּ ן  כּ י יי חי 
טרוֹ נייא לנפ ׁש יּה  דּ ן ואיה וּ  זאת העוֹ שׂ ה 
דּ הא רׁש וּ  ל לית לי ּה , אמר עליּה . לי אית
גּ ב  על ואף לה' חטאתי ואמר לגבּ אי א וֹ די
עוֹ נ ׁש א בּ א וּ ריּ ה  דחטא בּ ּמ ה אבל חב. דּ לא 
דּ וּ מ"ה אהדר  מיּ ד וקבּ ל. עליּה  כּ תבית
דּ וד  אמר דּ א  ועל  נפׁש . בּ פחי לאתרי ּה 

צד) א')לוּ לי(תהלים כּ מעט(צ"ד לי עזרתה  יי 
לי  עזרתה  ה ' לוּ לי נפ ׁש י. דּ וּ מה ׁש כנה 
וגו'. ׁש כנה כּ מעט דילי. א ּפ וֹ טר וֹ ּפ א דּ הוה
דּ אית  כּ ׁש יעוּ רא דּ קּ יק כּ חוּ טא כּ מעט , מהוּ 
ׁש עוּ רא כּ ההוּ א  אחרא , סטרא וּ בין בּ יני 

אר בּ עה  ׁש הרי חדׁש ים , מלׁש ה יוֹ תר
בּ עשׂ רים  למדנוּ ,  ּׁש כ היוּ , חדׁש ים 
בּ כל  כּ רוּ ז דּ וד העביר בּ ניסן  וחמ ה 
ימים  בּ ׁש בעה י וֹ אב  עם והיוּ  ישׂ ראל,
בּ ני ארץ והׁש חיתוּ  והלכוּ  ׁש בּ סיון,
ואלוּ ל, אב ּת ּמ וּ ז סיון ׁש ם ׁש ה וּ  ע ּמ וֹ ן.
מה  היה בּ אלוּ ל ואר בּ עה  וּ בעשׂ רים
הכּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם ׁש בע, בּ ת עם  היה
אוֹ תוֹ  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל
בּ אדר בּ ׁש בעה אוֹ מרים ויׁש  חטא.
עשׂ ר בּ חמה והתכּ נּ סוּ  כּ ר וּ ז , העבר 
מה  היה  בּ אלוּ ל ע שׂ ר  וּ בחמ ה בּ איּ ר,
הכּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם ׁש בע, בּ ת עם  היה

יב )התבּ ר  ח ּט את(שם  העביר ה' גּ ם 
לא  תמ וּ ת? לא  זּ ה מה תמוּ ת. לא

דּ וּ מה. בּ יד תמוּ ת

א טרס היה  י עזרתה ה' ְְִֵֶֶֶָָָָללי
ִֶי

דּ בראמר הרי העוֹ לם, רבּ וֹ ן  דּ וּ מה : 
ּפ תח ׁש ה וּ א אליו , לי  יׁש  אחד

ואמר האיׁש (שם )ּפ יו מות בן כּ י ה' חי 
נפׁש וֹ . את דן והוּ א זאת , הע שׂ ה
ל אין  לוֹ : אמר עליו. לי יׁש  טרוּ ניא
ואמר לפני ה וֹ דה ׁש הרי ר ׁש וּ ת,
חטא. ׁש לּ א ּפ י על אף  לה ', חטאתי
ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, חטא בּ מה אבל
דּ וּ מה  חזר מ יּ ד וק בּ ל. עליו כּ תב ּת י 
דּ וד, אמר זה ועל נפׁש . בּ פחי למקוֹ מוֹ 

צד) כּ מעט(תהלים  לּ י עזרתה ה' לוּ לי
לּ י עזרתה  ה' לוּ לי נפ ׁש י. ד וּ מה  ׁש כנה
ׁש כנה  כּ מעט ׁש לּ י, אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס  ׁש היה
דּ ק ח וּ ט כּ מ וֹ  כּ מעט ? זּ ה מה וכוּ '.

יר"מאמרי  ה הר מההקמת

נפ ׁש י. דּ וּ מה ׁש כנה דּ לא  הות

דּ לאוּ בגין נ ׁש  בּ ר לאס ּת מרא בּ עי   ּכ 
יכיל דּ לא  בּ גין  כּ דוד. מ לּ ה  יימא

לדוּ מה ה)למימר  היא ,(קהלת ׁש גגה כּ י 
בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  ונצח  לדוד דּ הוה  כּ מה
 קוֹ ל על האלהים  יקצוֹ ף לּמ ה בּ דינא . ה וּ א 
את  וח בּ ל  אמר. דּ איהוּ  קוֹ ל  ההוּ א  על
קדּ יׁש א בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר דּ א ידי מעשׂ ה
דדוּ מה . ידא  על  בּ גּ יהנּ ם  ואתמ ׁש דּ פגים

 ּכ יט)וּ בגין  מ גּ יד (תהלים ידיו  וּ מעשׂ ה 
בּ כלּ ה דּ אתח בּ רוּ  חבר יּ יא אנּ וּ ן א לּ ין הרקיע
כּ ל ורׁש ים מ גּ יד דיל ּה . ק יּ ימא וּ מארי  דא 

איהוּ  דּ א הרקיע. מאן  וחד. א)חד  (ל "ד 
וּ מ זּ לי, וככביא  וּ לבנה  ח ּמ ה דּ ביּה  הרקיע

ספר איהוּ  ע"א)ודא  דף איהוּ (יתרו ז כּ ר וּ ן. 
ור ׁש  בּ ני מגּ יד למהוי לה וּ  וּ כתיב להוּ  ים  

ּת דיר. רע וּ תהוֹ ן וּ למע בּ ד היכלא

ל  ניעלי ימי ת מא קד ְִִֵֶֶָָָי
לה ינע רה באהבה ,לְֲֲִֶֶֶַַַַָָָה

הביוא ְֲֲִִֵחברי
אוֹ מריוֹ ם יבּ יע  יט)ליוֹ ם  יוֹ מא(תהלים , 

דּ מלכּ א ע לּ אין י וֹ מין מא נּ וּ ן ק דּ יׁש א
מ לּ ה ההיא  ואמרין לחברייא לוֹ ן מ ׁש בּ חין
יבּ יע ליוֹ מא יוֹ מא  לחבריּה . חד  כּ ל דּ אמר 
כּ ל ללילה ולילה  ליּה . וּ מׁש בּ ח א וֹ מר  ההוּ א

דּ א ׁש לים דשליט)דּ רגא  מׁש בּ ח(נ"א בּ ליליא  
מחבריּה , חד דּ כל דּ עת  הה וּ א  לדא דּ א 

וברחימו )וּ בׁש לימוּ  לוֹ ן (ס"א אתעבידוּ  ס גּ י  

הצּ ד  וּ בין בּ יני  ׁש יּ ׁש  ה ע וּ ר  כּ מ וֹ 
ׁש כנה  ׁש לּ א היה ׁש ע וּ ר  כּ אוֹ תוֹ  האחר ,

נפ ׁש י. דוּ מה

ׁש לּ א ולכן לה מר  אדם בּ ן  צרי 
ׁש לּ א  בּ גלל  בּ דוד, דּ בר  יאמר

לדוּ מה לוֹ מר  ה )יוּ כל ׁש גגה (קהלת כּ י 
אוֹ תוֹ  ונצּ ח לדוד ׁש היה  כּ מוֹ  היא,
יקצף לּמ ה בּ דּ ין. הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ק וֹ ל  אוֹ תוֹ  על - קוֹ ל על  האלהים
- ידי מע שׂ ה  את וח בּ ל אמר, ׁש הוּ א 
ׁש ּפ גם  הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר  זה
וּ בגלל  דוּ מה. ידי על בּ גּ יה נּ ם  ונמׁש

יט )זה מ גּ יד (תהלים  ידיו וּ מעשׂ ה 
החברים  אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע .
וּ בעלי הזּ וֹ  הכּ לּ ה  עם  ׁש התחבּ רוּ 
ואחד. אחד כּ ל ורוֹ ׁש ם מ גּ יד בריתּה ,
חּמ ה  ׁש בּ וֹ  הרקיע זהוּ  הרקיע? מי
ספר וזה וּ  וּ מזּ לוֹ ת , וכוֹ כבים וּ לבנה
וכוֹ תב אוֹ תם ור וֹ ׁש ם מגּ יד הוּ א זכּ רוֹ ן,
ולעשׂ וֹ ת  ההיכל בּ ני להיוֹ ת אוֹ תם 

ּת מיד. רצוֹ נם

ל  ניעלי ימי ת מא קד ְִִֵֶֶָָָי
לה ינע רה באהבה ,לְֲֲִֶֶֶַַַַָָָה

הביוא ְֲֲִִֵחברי
יוֹ ם יט )(תהלים  - אמר  יבּ יע ליוֹ ם  יוֹ ם

עליוֹ נים  ימים מאוֹ תם קדוֹ ׁש 
החברים  א וֹ תם מׁש בּ חים ,ה ּמ ל ׁש ל
אחד  כּ ל ׁש אמר דבר  א וֹ תוֹ  ואוֹ מרים 
אמר אוֹ תוֹ  י בּ יע  ליוֹ ם  יוֹ ם לחבר וֹ .
דּ רגּ ה  כּ ל - לּ לילה ולילה וּ מׁש בּ חוֹ ,
בּ לּ ילה  ׁש וֹ לטת ] [נ"א ׁש ּמ ׁש למת 
כּ ל  ׁש ל דעת  אוֹ תוֹ  לזה זה מ ׁש בּ ח



יר"מאמרי  ה הר הקמת מד 

דּ הכי  הווּ . ירחי אר בּ ע  דּ הא  אוֹ רי ירחי
דּ וד  אעבר  דּ ניסן וע שׂ רים בּ חמ ה  ּת נינן
בּ ׁש בעה יוֹ אב  עם  והווּ  ישׂ ראל, בּ כל כּ רוֹ זא 
עּמ וֹ ן. דבני ארעא וח בּ לוּ  ואזל וּ  דּ סיון יוֹ מין
ׁש ם . אׁש ּת הוּ  ואל וּ ל ואב  ותּמ וּ ז סיון
דּ הוה מה הוה  בּ אל וּ ל ועשׂ רים  וּ בארבּ עה 
ליּה  מחל דכּפ וּ רי וּ ביוֹ מא  ׁש בע . מ בּ ת 
ואית  ח וֹ בה . הה וּ א ה וּ א, בּ רי קוּ דׁש א
ואתכּ נּ ׁש וּ  כּ רוֹ זא  אעבר  בּ אדר בּ ז' דּ אמרי 
מה הוה  בּ אלוּ ל  וּ בחמיסר  דּ א יּ יר, בּ חמיסר
דכּפ וּ רא וּ ביוֹ מא  ׁש בע, מבּ ת דּ הוה

יב)אתבּ שׂ ר ב ח ּט את(שמואל העביר יי גּ ם 
בּ ידא תמוּ ת  לא  תמ וּ ת, לא  מאי תמ וּ ת. לא

דדוּ מה .

א טרס היה  י עזרתה ה' ְְִֵֶֶֶָָָָללי
ִֶי

חדאאמר מלּ ה הא  דעלמא מארי דּ וּ מה  
ּפ וּ מיּה  אפ ּת ח  דּ איה וּ  גּ בּ יּה  לי  אית

יב)ואמר  ב האיׁש (שמואל מות בּ ן  כּ י יי חי 
טרוֹ נייא לנפ ׁש יּה  דּ ן ואיה וּ  זאת העוֹ שׂ ה 
דּ הא רׁש וּ  ל לית לי ּה , אמר עליּה . לי אית
גּ ב  על ואף לה' חטאתי ואמר לגבּ אי א וֹ די
עוֹ נ ׁש א בּ א וּ ריּ ה  דחטא בּ ּמ ה אבל חב. דּ לא 
דּ וּ מ"ה אהדר  מיּ ד וקבּ ל. עליּה  כּ תבית
דּ וד  אמר דּ א  ועל  נפׁש . בּ פחי לאתרי ּה 

צד) א')לוּ לי(תהלים כּ מעט(צ"ד לי עזרתה  יי 
לי  עזרתה  ה ' לוּ לי נפ ׁש י. דּ וּ מה ׁש כנה 
וגו'. ׁש כנה כּ מעט דילי. א ּפ וֹ טר וֹ ּפ א דּ הוה
דּ אית  כּ ׁש יעוּ רא דּ קּ יק כּ חוּ טא כּ מעט , מהוּ 
ׁש עוּ רא כּ ההוּ א  אחרא , סטרא וּ בין בּ יני 

אר בּ עה  ׁש הרי חדׁש ים , מלׁש ה יוֹ תר
בּ עשׂ רים  למדנוּ ,  ּׁש כ היוּ , חדׁש ים 
בּ כל  כּ רוּ ז דּ וד העביר בּ ניסן  וחמ ה 
ימים  בּ ׁש בעה י וֹ אב  עם והיוּ  ישׂ ראל,
בּ ני ארץ והׁש חיתוּ  והלכוּ  ׁש בּ סיון,
ואלוּ ל, אב ּת ּמ וּ ז סיון ׁש ם ׁש ה וּ  ע ּמ וֹ ן.
מה  היה בּ אלוּ ל ואר בּ עה  וּ בעשׂ רים
הכּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם ׁש בע, בּ ת עם  היה
אוֹ תוֹ  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל
בּ אדר בּ ׁש בעה אוֹ מרים ויׁש  חטא.
עשׂ ר בּ חמה והתכּ נּ סוּ  כּ ר וּ ז , העבר 
מה  היה  בּ אלוּ ל ע שׂ ר  וּ בחמ ה בּ איּ ר,
הכּ ּפ וּ רים  וּ ביוֹ ם ׁש בע, בּ ת עם  היה

יב )התבּ ר  ח ּט את(שם  העביר ה' גּ ם 
לא  תמ וּ ת? לא  זּ ה מה תמוּ ת. לא

דּ וּ מה. בּ יד תמוּ ת

א טרס היה  י עזרתה ה' ְְִֵֶֶֶָָָָללי
ִֶי

דּ בראמר הרי העוֹ לם, רבּ וֹ ן  דּ וּ מה : 
ּפ תח ׁש ה וּ א אליו , לי  יׁש  אחד

ואמר האיׁש (שם )ּפ יו מות בן כּ י ה' חי 
נפׁש וֹ . את דן והוּ א זאת , הע שׂ ה
ל אין  לוֹ : אמר עליו. לי יׁש  טרוּ ניא
ואמר לפני ה וֹ דה ׁש הרי ר ׁש וּ ת,
חטא. ׁש לּ א ּפ י על אף  לה ', חטאתי
ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, חטא בּ מה אבל
דּ וּ מה  חזר מ יּ ד וק בּ ל. עליו כּ תב ּת י 
דּ וד, אמר זה ועל נפׁש . בּ פחי למקוֹ מוֹ 

צד) כּ מעט(תהלים  לּ י עזרתה ה' לוּ לי
לּ י עזרתה  ה' לוּ לי נפ ׁש י. ד וּ מה  ׁש כנה
ׁש כנה  כּ מעט ׁש לּ י, אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס  ׁש היה
דּ ק ח וּ ט כּ מ וֹ  כּ מעט ? זּ ה מה וכוּ '.

יר"מאמרי  ה הר מההקמת

נפ ׁש י. דּ וּ מה ׁש כנה דּ לא  הות

דּ לאוּ בגין נ ׁש  בּ ר לאס ּת מרא בּ עי   ּכ 
יכיל דּ לא  בּ גין  כּ דוד. מ לּ ה  יימא

לדוּ מה ה)למימר  היא ,(קהלת ׁש גגה כּ י 
בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  ונצח  לדוד דּ הוה  כּ מה
 קוֹ ל על האלהים  יקצוֹ ף לּמ ה בּ דינא . ה וּ א 
את  וח בּ ל  אמר. דּ איהוּ  קוֹ ל  ההוּ א  על
קדּ יׁש א בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר דּ א ידי מעשׂ ה
דדוּ מה . ידא  על  בּ גּ יהנּ ם  ואתמ ׁש דּ פגים

 ּכ יט)וּ בגין  מ גּ יד (תהלים ידיו  וּ מעשׂ ה 
בּ כלּ ה דּ אתח בּ רוּ  חבר יּ יא אנּ וּ ן א לּ ין הרקיע
כּ ל ורׁש ים מ גּ יד דיל ּה . ק יּ ימא וּ מארי  דא 

איהוּ  דּ א הרקיע. מאן  וחד. א)חד  (ל "ד 
וּ מ זּ לי, וככביא  וּ לבנה  ח ּמ ה דּ ביּה  הרקיע

ספר איהוּ  ע"א)ודא  דף איהוּ (יתרו ז כּ ר וּ ן. 
ור ׁש  בּ ני מגּ יד למהוי לה וּ  וּ כתיב להוּ  ים  

ּת דיר. רע וּ תהוֹ ן וּ למע בּ ד היכלא

ל  ניעלי ימי ת מא קד ְִִֵֶֶָָָי
לה ינע רה באהבה ,לְֲֲִֶֶֶַַַַָָָה

הביוא ְֲֲִִֵחברי
אוֹ מריוֹ ם יבּ יע  יט)ליוֹ ם  יוֹ מא(תהלים , 

דּ מלכּ א ע לּ אין י וֹ מין מא נּ וּ ן ק דּ יׁש א
מ לּ ה ההיא  ואמרין לחברייא לוֹ ן מ ׁש בּ חין
יבּ יע ליוֹ מא יוֹ מא  לחבריּה . חד  כּ ל דּ אמר 
כּ ל ללילה ולילה  ליּה . וּ מׁש בּ ח א וֹ מר  ההוּ א

דּ א ׁש לים דשליט)דּ רגא  מׁש בּ ח(נ"א בּ ליליא  
מחבריּה , חד דּ כל דּ עת  הה וּ א  לדא דּ א 

וברחימו )וּ בׁש לימוּ  לוֹ ן (ס"א אתעבידוּ  ס גּ י  

הצּ ד  וּ בין בּ יני  ׁש יּ ׁש  ה ע וּ ר  כּ מ וֹ 
ׁש כנה  ׁש לּ א היה ׁש ע וּ ר  כּ אוֹ תוֹ  האחר ,

נפ ׁש י. דוּ מה

ׁש לּ א ולכן לה מר  אדם בּ ן  צרי 
ׁש לּ א  בּ גלל  בּ דוד, דּ בר  יאמר

לדוּ מה לוֹ מר  ה )יוּ כל ׁש גגה (קהלת כּ י 
אוֹ תוֹ  ונצּ ח לדוד ׁש היה  כּ מוֹ  היא,
יקצף לּמ ה בּ דּ ין. הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
ק וֹ ל  אוֹ תוֹ  על - קוֹ ל על  האלהים
- ידי מע שׂ ה  את וח בּ ל אמר, ׁש הוּ א 
ׁש ּפ גם  הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר  זה
וּ בגלל  דוּ מה. ידי על בּ גּ יה נּ ם  ונמׁש

יט )זה מ גּ יד (תהלים  ידיו וּ מעשׂ ה 
החברים  אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע .
וּ בעלי הזּ וֹ  הכּ לּ ה  עם  ׁש התחבּ רוּ 
ואחד. אחד כּ ל ורוֹ ׁש ם מ גּ יד בריתּה ,
חּמ ה  ׁש בּ וֹ  הרקיע זהוּ  הרקיע? מי
ספר וזה וּ  וּ מזּ לוֹ ת , וכוֹ כבים וּ לבנה
וכוֹ תב אוֹ תם ור וֹ ׁש ם מגּ יד הוּ א זכּ רוֹ ן,
ולעשׂ וֹ ת  ההיכל בּ ני להיוֹ ת אוֹ תם 

ּת מיד. רצוֹ נם

ל  ניעלי ימי ת מא קד ְִִֵֶֶָָָי
לה ינע רה באהבה ,לְֲֲִֶֶֶַַַַָָָה

הביוא ְֲֲִִֵחברי
יוֹ ם יט )(תהלים  - אמר  יבּ יע ליוֹ ם  יוֹ ם

עליוֹ נים  ימים מאוֹ תם קדוֹ ׁש 
החברים  א וֹ תם מׁש בּ חים ,ה ּמ ל ׁש ל
אחד  כּ ל ׁש אמר דבר  א וֹ תוֹ  ואוֹ מרים 
אמר אוֹ תוֹ  י בּ יע  ליוֹ ם  יוֹ ם לחבר וֹ .
דּ רגּ ה  כּ ל - לּ לילה ולילה וּ מׁש בּ חוֹ ,
בּ לּ ילה  ׁש וֹ לטת ] [נ"א ׁש ּמ ׁש למת 
כּ ל  ׁש ל דעת  אוֹ תוֹ  לזה זה מ ׁש בּ ח



יר"מאמרי  ה הר הקמת מו 

וּ רחימין. חברין

מילין אין בּ ׁש אר דּ ברים ואין  אוֹ מר 
מלכּ א קּמ י א ׁש ּת מעוּ  דּ לא דּ עלמא.
הני  אבל לוֹ ן. למ ׁש מע  בּ עי ולא קדּ יׁש א 

עבדי קום . יצא הארץ בּ כל  ע"א)מילי  ט (דף 
וּ מדוֹ רי  ע לּ אי מדוֹ רי  מ לּ ין אנּ וּ ן מ ׁש יחא 

ב')ּת ּת אי ה' דף אתעביד וּ (לעיל מא לּ ין , 
ּת וּ ׁש בּ ח ּת א . מההיא ארץ  וּ מא לּ ין רקיעין
מׁש ּט טא חד. בּ אתר  מלּ ין דּ א נּ וּ ן תימא  ואי
וכיון  מלּ יהם . תבל  בּ קצה בּ עלמא 

מאן (דאתאביד)דּ אתעבידא  מנה וֹ ן, רקיעין 
אהל שׂ ם למׁש  ואמר  הדר בה וֹ ן. ׁש ריא 
מדוֹ ריּה  ׁש וי  קדּ יׁש א  ׁש מׁש א  הה וּ א בּ הם.

בּ ה וּ . ואתע ּט ר  בּ ה וּ  וּ מׁש כּ ניּה 

גלל  הה העי וכל הה הבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָל
הא ַָהרה

בּ הוּ ,כּ יון ואתע ּט ר  רקיעין בּ א נּ וּ ן דּ ׁש רי 
חדי  מחּפ תוֹ . יוֹ צא כּ חתן וה וּ א כּ דין
ועאל מ נּ ייה וּ  נפק  רקיעין. בּ אנּ וּ ן ורהיט 
בּ אתר אחרא  חדא מגדּ לא  גּ וֹ  ורהיט 

ודּ אי אחר מ וֹ צאוֹ , ה מים מקצה א. 
ואתיא נפיק  ע לּ אה דּ איהוּ (ואתא)מעלמא 

ב) א' וּ תקוּ פתוֹ (לעיל  לעילא . המים  קצה
קצותם) ה מים(על  קצה דּ א ּת קוּ פתוֹ , מאן  ,

דּ אסחרא ה נה  ּת ק וּ פת דּ איהי לתּת א 
עד  המים  מן ואתקׁש רת סייפין. לכל 
דּ ההיא מחּמ תוֹ  נס ּת ר  ואין דּ א . רקיעא
בּ כל דּ אסחר  דּ ׁש מׁש א  וּ תקוּ פה דא  ּת קוּ פה

סטרא .

ט  ד
ע"א

[ס"א  וּ בׁש למוּ ת מחברוֹ , אחד
חברים  להם נע שׂ ים רבּ ה וּ באהבה]

ואוֹ הבים.

דּ בריאין בּ ׁש אר - דּ ברים ואין אמר 
לפני נׁש מעים  ׁש לּ א  העוֹ לם,
לׁש מעם. צרי ולא ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל
יצא  הארץ בּ כל הלּ לוּ , ה דּ ברים אבל
דּ ברים  אוֹ תם מדידה, עוֹ שׂ ים ק וּ ם .
ּת ח ּת וֹ נים, וּ מדוֹ רים עליוֹ נים  מדוֹ רים
הארץ , וּ מא לּ ה רקיעים, נע שׂ ים מא לּ ה
ׁש אוֹ תם  ּת אמר ואם הבח . מא וֹ תוֹ 
מׁש וֹ טטים  אחד בּ מקוֹ ם דּ ברים
וכיון  מ לּ יהם. תבל בּ קצה  - בּ עוֹ לם
ׁש וֹ רה  מי רקיעים, מהם ׁש נּ עשׂ ים
אהל  שׂ ם למ ׁש  ואמר , חזר בהם ?
מדוֹ ר וֹ  שׂ ם קדוֹ ׁש  ׁש מׁש , אוֹ ת וֹ  בּ הם .

בּ הם. וּ מתעּט ר  בהם וּ מ ׁש כּ נוֹ 

גלל  הה העי וכל הה הבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָל
הא ַָהרה

רקיעים כּ יון בּ אוֹ תם ׁש וֹ רה 
והוּ א  - אזי בּ הם, וּ מתע ּט ר
בּ אוֹ תם  ורץ  שׂ מח מחּפ תוֹ . יצא כּ חתן
מג דּ ל   ֹלתו ורץ מהם יוֹ צא רקיעים.
מקצה  אחר. בּ מקוֹ ם אחר  אחד
עליוֹ ן  מעוֹ לם ו דּ אי - מוֹ צאוֹ  המים
ה מים  קצה ׁש הוּ א וּ בא, יוֹ צא
ּת קוּ פתוֹ ? זה מי - וּ תק וּ פתוֹ  למעלה.
ׁש היא  למ ּט ה, המים קצה זה
כּ ל  את ׁש ּס וֹ בבת הנה  תק וּ פת
עד  המים מן וּ מתק רת האיברים,
ׁש אוֹ תּה  - מחּמ ת וֹ  נסּת ר  ואין  זה . רקיע 
ׁש ּמ ס וֹ בב ה מ ׁש  וּ תק וּ פת ז וֹ  ּת ק וּ פה

צד. בּ כל

יר"מאמרי  ה הר מז הקמת

דּ ר גּ ין ואין מ כּ ל  מנּ יּה  דּ אתכּ ּס י לית נסּת ר  
ואתיין  מסחרן כּ לה וּ  דּ הווּ  עלּ אין
דּ יתכּ ּס י  מאן לית וחד  חד וכל לגבּ יּה 
ותב  דּ אתחמם  בּ ׁש ע ּת א מחּמ תוֹ  מיניּה .

בּ ּת י וּ ב ּת א (ותאיב) (בתיאובתא)לגבּ ייהוּ  
בּ גין  דא  עלּ וּ יא  וכל דא  ׁש בחא  כּ ל ׁש לים .

דּ כתיב , הוּ א יט)א וֹ רייתא  ה '(תהלים  ּת וֹ רת 
וׁש ית  ה', הכא כּ תיב  זמנין ׁש ית ּת מימה .
יי  ּת וֹ רת  עד מס ּפ רים ה מים מן קראי
הא בּ ראׁש ית כּ תיב דא  רזא  ועל ּת מימה 
ואת  ה מים את אלהים  בּ רא אתוון. ׁש ית
לקבל אחרנין קראי ּת בין. ׁש ית הא  הארץ,
אתוון  ׁש ית  בּ גין  קראי ׁש ית ה' זמנין ׁש ית
דּ הכא . ּת בין ׁש ית בּ גין ׁש מהן ׁש ית דּ הכא .

א הכינה ני  ְְִֵַַַָָואי
בּ ריּה עד אלעזר  ר בּ י עאל וּ  יתבי  דּ הווּ  

אנּפ י  ודּ אי לוֹ ן אמר  א בּ א . ורבּ י
ועל  אתיין, ב)ׁש כינּת א ּפ ני"אל(ז דּ א  

ׁש כינּת א אנּפ י חמיּת וּ ן דּ הא  לכ וּ , קרינא 
וג ידעּת וּ ן דּ קא וה ׁש ּת א  בּ אּפ ין. לכ וּ א ּפ ין  לי 

דּ מ לּ ה ודּ אי יה וֹ ידע, בּ ן ד וּ בניהוּ  קרא 
דּ א בּ תרי ּה . וּ קרא  איה וּ  קדּ יׁש א דּ עּת יקא

אמר וּ . מ כּ לא דּ סתים וההוּ א 

דא .והאי כּ גוונא  אחרא בּ אתר איה וּ  קרא  
ואמר יא)ּפ תח  א וה וּ א(דבריהימים 

חמ ׁש  מדּ ה  איׁש  הּמ צרי האיׁש  את  ה כּ ה
מהאי איהוּ , חדא רזא וכלא  (ס"א בּ א ּמ ה, 

מ ּמ נּ וּ ואין ׁש ּמ ת כּ ּס ה מי אין  - נסּת ר  
ׁש היוּ  העליוֹ נוֹ ת  הדּ רג וֹ ת  מכּ ל
אחד  וכל אליו, וּ באוֹ ת מּק יפוֹ ת כלּ ם

אין מח ּמ תוֹ ואחד מ ּמ נּ וּ . ׁש ּמ ת כּ ּס ה מי 
וׁש ב  ׁש ּמ תחּמ ם בּ ׁש עה (וּ מ ׁש ּת וֹ קק )- 

בּ תׁש וּ בה כּ ל (בּ תׁש וּ קה )לגבּ יהם ׁש למה, 
בּ גלל  הזּ ה העלּ וּ י וכל ה זּ ה  הבח 
ה' ּת וֹ רת ׁש כּ תוּ ב  הוּ א , הּת וֹ רה
ה', כּ אן כּ תוּ ב ּפ עמים ׁש ׁש  ּת מימה.
"ה מים  מן פס וּ קים וׁש ה 
ּת מימה ". ה' "ּת וֹ רת  עד מסּפ רים"
ׁש ׁש  הרי - בּ ראׁש ית כּ תוּ ב זה ס וֹ ד ועל
ואת  המים את אלהים בּ רא אוֹ תיּ וֹ ת .
ּפ סוּ קים  ּת בוֹ ת. ׁש ׁש  הרי - הארץ 
ׁש ה  ה'. ּפ עמים ׁש ׁש  כּ נגד אחרים
כּ אן. ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל  פסוּ קים
ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל ׁש מ וֹ ת  ׁש ה

כּ אן.

א הכינה ני  ְְִֵַַַָָואי
אלעזרבּ ע וֹ דם רבּ י נכנס וּ  יוֹ ׁש בים, 

להם, אמר  אבּ א. ור בּ י בּ נוֹ 
קראנוּ  ולכן בּ אוּ , הכינה ּפ ני ודּ אי
את  ראיתם ׁש הרי ּפ ניא"ל, לכם
ועכׁש ו  בּ פנים. ּפ נים  הכינה
ׁש ל  ה כּ תוּ ב לכם וגלּ ה ׁש יּ דע ּת ם 
ׁש דּ בר ו דּ אי - יה וֹ ידע " בן "וּ בניהוּ 
ׁש לּ אחריו. והּפ ס וּ ק הוּ א קדוֹ ׁש  ע ּת יק

אמרוֹ . מהכּ ל הּס תוּ ם ואוֹ ת וֹ 

זה.וּ פס וּ ק כּ גוֹ ן אחר  בּ מק וֹ ם הוּ א זה  
ואמר, יא )ּפ תח א הימים  (דברי 

איׁש  הּמ צרי האיׁש  את הכּ ה  והוּ א 
אחד  ס וֹ ד והכּ ל בּ אּמ ה. חמׁש  מ דּ ה 



יר"מאמרי  ה הר הקמת מו 

וּ רחימין. חברין

מילין אין בּ ׁש אר דּ ברים ואין  אוֹ מר 
מלכּ א קּמ י א ׁש ּת מעוּ  דּ לא דּ עלמא.
הני  אבל לוֹ ן. למ ׁש מע  בּ עי ולא קדּ יׁש א 

עבדי קום . יצא הארץ בּ כל  ע"א)מילי  ט (דף 
וּ מדוֹ רי  ע לּ אי מדוֹ רי  מ לּ ין אנּ וּ ן מ ׁש יחא 

ב')ּת ּת אי ה' דף אתעביד וּ (לעיל מא לּ ין , 
ּת וּ ׁש בּ ח ּת א . מההיא ארץ  וּ מא לּ ין רקיעין
מׁש ּט טא חד. בּ אתר  מלּ ין דּ א נּ וּ ן תימא  ואי
וכיון  מלּ יהם . תבל  בּ קצה בּ עלמא 

מאן (דאתאביד)דּ אתעבידא  מנה וֹ ן, רקיעין 
אהל שׂ ם למׁש  ואמר  הדר בה וֹ ן. ׁש ריא 
מדוֹ ריּה  ׁש וי  קדּ יׁש א  ׁש מׁש א  הה וּ א בּ הם.

בּ ה וּ . ואתע ּט ר  בּ ה וּ  וּ מׁש כּ ניּה 

גלל  הה העי וכל הה הבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָל
הא ַָהרה

בּ הוּ ,כּ יון ואתע ּט ר  רקיעין בּ א נּ וּ ן דּ ׁש רי 
חדי  מחּפ תוֹ . יוֹ צא כּ חתן וה וּ א כּ דין
ועאל מ נּ ייה וּ  נפק  רקיעין. בּ אנּ וּ ן ורהיט 
בּ אתר אחרא  חדא מגדּ לא  גּ וֹ  ורהיט 

ודּ אי אחר מ וֹ צאוֹ , ה מים מקצה א. 
ואתיא נפיק  ע לּ אה דּ איהוּ (ואתא)מעלמא 

ב) א' וּ תקוּ פתוֹ (לעיל  לעילא . המים  קצה
קצותם) ה מים(על  קצה דּ א ּת קוּ פתוֹ , מאן  ,

דּ אסחרא ה נה  ּת ק וּ פת דּ איהי לתּת א 
עד  המים  מן ואתקׁש רת סייפין. לכל 
דּ ההיא מחּמ תוֹ  נס ּת ר  ואין דּ א . רקיעא
בּ כל דּ אסחר  דּ ׁש מׁש א  וּ תקוּ פה דא  ּת קוּ פה

סטרא .

ט  ד
ע"א

[ס"א  וּ בׁש למוּ ת מחברוֹ , אחד
חברים  להם נע שׂ ים רבּ ה וּ באהבה]

ואוֹ הבים.

דּ בריאין בּ ׁש אר - דּ ברים ואין אמר 
לפני נׁש מעים  ׁש לּ א  העוֹ לם,
לׁש מעם. צרי ולא ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל
יצא  הארץ בּ כל הלּ לוּ , ה דּ ברים אבל
דּ ברים  אוֹ תם מדידה, עוֹ שׂ ים ק וּ ם .
ּת ח ּת וֹ נים, וּ מדוֹ רים עליוֹ נים  מדוֹ רים
הארץ , וּ מא לּ ה רקיעים, נע שׂ ים מא לּ ה
ׁש אוֹ תם  ּת אמר ואם הבח . מא וֹ תוֹ 
מׁש וֹ טטים  אחד בּ מקוֹ ם דּ ברים
וכיון  מ לּ יהם. תבל בּ קצה  - בּ עוֹ לם
ׁש וֹ רה  מי רקיעים, מהם ׁש נּ עשׂ ים
אהל  שׂ ם למ ׁש  ואמר , חזר בהם ?
מדוֹ ר וֹ  שׂ ם קדוֹ ׁש  ׁש מׁש , אוֹ ת וֹ  בּ הם .

בּ הם. וּ מתעּט ר  בהם וּ מ ׁש כּ נוֹ 

גלל  הה העי וכל הה הבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָל
הא ַָהרה

רקיעים כּ יון בּ אוֹ תם ׁש וֹ רה 
והוּ א  - אזי בּ הם, וּ מתע ּט ר
בּ אוֹ תם  ורץ  שׂ מח מחּפ תוֹ . יצא כּ חתן
מג דּ ל   ֹלתו ורץ מהם יוֹ צא רקיעים.
מקצה  אחר. בּ מקוֹ ם אחר  אחד
עליוֹ ן  מעוֹ לם ו דּ אי - מוֹ צאוֹ  המים
ה מים  קצה ׁש הוּ א וּ בא, יוֹ צא
ּת קוּ פתוֹ ? זה מי - וּ תק וּ פתוֹ  למעלה.
ׁש היא  למ ּט ה, המים קצה זה
כּ ל  את ׁש ּס וֹ בבת הנה  תק וּ פת
עד  המים מן וּ מתק רת האיברים,
ׁש אוֹ תּה  - מחּמ ת וֹ  נסּת ר  ואין  זה . רקיע 
ׁש ּמ ס וֹ בב ה מ ׁש  וּ תק וּ פת ז וֹ  ּת ק וּ פה

צד. בּ כל

יר"מאמרי  ה הר מז הקמת

דּ ר גּ ין ואין מ כּ ל  מנּ יּה  דּ אתכּ ּס י לית נסּת ר  
ואתיין  מסחרן כּ לה וּ  דּ הווּ  עלּ אין
דּ יתכּ ּס י  מאן לית וחד  חד וכל לגבּ יּה 
ותב  דּ אתחמם  בּ ׁש ע ּת א מחּמ תוֹ  מיניּה .

בּ ּת י וּ ב ּת א (ותאיב) (בתיאובתא)לגבּ ייהוּ  
בּ גין  דא  עלּ וּ יא  וכל דא  ׁש בחא  כּ ל ׁש לים .

דּ כתיב , הוּ א יט)א וֹ רייתא  ה '(תהלים  ּת וֹ רת 
וׁש ית  ה', הכא כּ תיב  זמנין ׁש ית ּת מימה .
יי  ּת וֹ רת  עד מס ּפ רים ה מים מן קראי
הא בּ ראׁש ית כּ תיב דא  רזא  ועל ּת מימה 
ואת  ה מים את אלהים  בּ רא אתוון. ׁש ית
לקבל אחרנין קראי ּת בין. ׁש ית הא  הארץ,
אתוון  ׁש ית  בּ גין  קראי ׁש ית ה' זמנין ׁש ית
דּ הכא . ּת בין ׁש ית בּ גין ׁש מהן ׁש ית דּ הכא .

א הכינה ני  ְְִֵַַַָָואי
בּ ריּה עד אלעזר  ר בּ י עאל וּ  יתבי  דּ הווּ  

אנּפ י  ודּ אי לוֹ ן אמר  א בּ א . ורבּ י
ועל  אתיין, ב)ׁש כינּת א ּפ ני"אל(ז דּ א  

ׁש כינּת א אנּפ י חמיּת וּ ן דּ הא  לכ וּ , קרינא 
וג ידעּת וּ ן דּ קא וה ׁש ּת א  בּ אּפ ין. לכ וּ א ּפ ין  לי 

דּ מ לּ ה ודּ אי יה וֹ ידע, בּ ן ד וּ בניהוּ  קרא 
דּ א בּ תרי ּה . וּ קרא  איה וּ  קדּ יׁש א דּ עּת יקא

אמר וּ . מ כּ לא דּ סתים וההוּ א 

דא .והאי כּ גוונא  אחרא בּ אתר איה וּ  קרא  
ואמר יא)ּפ תח  א וה וּ א(דבריהימים 

חמ ׁש  מדּ ה  איׁש  הּמ צרי האיׁש  את  ה כּ ה
מהאי איהוּ , חדא רזא וכלא  (ס"א בּ א ּמ ה, 

מ ּמ נּ וּ ואין ׁש ּמ ת כּ ּס ה מי אין  - נסּת ר  
ׁש היוּ  העליוֹ נוֹ ת  הדּ רג וֹ ת  מכּ ל
אחד  וכל אליו, וּ באוֹ ת מּק יפוֹ ת כלּ ם

אין מח ּמ תוֹ ואחד מ ּמ נּ וּ . ׁש ּמ ת כּ ּס ה מי 
וׁש ב  ׁש ּמ תחּמ ם בּ ׁש עה (וּ מ ׁש ּת וֹ קק )- 

בּ תׁש וּ בה כּ ל (בּ תׁש וּ קה )לגבּ יהם ׁש למה, 
בּ גלל  הזּ ה העלּ וּ י וכל ה זּ ה  הבח 
ה' ּת וֹ רת ׁש כּ תוּ ב  הוּ א , הּת וֹ רה
ה', כּ אן כּ תוּ ב ּפ עמים ׁש ׁש  ּת מימה.
"ה מים  מן פס וּ קים וׁש ה 
ּת מימה ". ה' "ּת וֹ רת  עד מסּפ רים"
ׁש ׁש  הרי - בּ ראׁש ית כּ תוּ ב זה ס וֹ ד ועל
ואת  המים את אלהים בּ רא אוֹ תיּ וֹ ת .
ּפ סוּ קים  ּת בוֹ ת. ׁש ׁש  הרי - הארץ 
ׁש ה  ה'. ּפ עמים ׁש ׁש  כּ נגד אחרים
כּ אן. ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל  פסוּ קים
ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל ׁש מ וֹ ת  ׁש ה

כּ אן.

א הכינה ני  ְְִֵַַַָָואי
אלעזרבּ ע וֹ דם רבּ י נכנס וּ  יוֹ ׁש בים, 

להם, אמר  אבּ א. ור בּ י בּ נוֹ 
קראנוּ  ולכן בּ אוּ , הכינה ּפ ני ודּ אי
את  ראיתם ׁש הרי ּפ ניא"ל, לכם
ועכׁש ו  בּ פנים. ּפ נים  הכינה
ׁש ל  ה כּ תוּ ב לכם וגלּ ה ׁש יּ דע ּת ם 
ׁש דּ בר ו דּ אי - יה וֹ ידע " בן "וּ בניהוּ 
ׁש לּ אחריו. והּפ ס וּ ק הוּ א קדוֹ ׁש  ע ּת יק

אמרוֹ . מהכּ ל הּס תוּ ם ואוֹ ת וֹ 

זה.וּ פס וּ ק כּ גוֹ ן אחר  בּ מק וֹ ם הוּ א זה  
ואמר, יא )ּפ תח א הימים  (דברי 

איׁש  הּמ צרי האיׁש  את הכּ ה  והוּ א 
אחד  ס וֹ ד והכּ ל בּ אּמ ה. חמׁש  מ דּ ה 



יר"מאמרי  ה הר הקמת מח

דּ אׁש ּת מוֹ דע ,האי) ההוּ א  יא)מצרי, (שמות 
וגו' עבדי בּ עיני מצרים בּ ארץ מאד גּ דוֹ ל 

סבא . הה וּ א דגלי כּ מה  וי קּ ירא  רב 

איׁש והאי אּת מר. עלּ אה בּ מתיבּת א קרא  
חד. כּ לּ א  כג )מ דּ ה  ב איׁש (שמואל  

בּ גין חד. כּ לּ א  מדּ ה  ואיׁש  ה'מראה (לעיל 
דּ כתיב,ע "ב) וּ תח וּ מא ׁש בּ ת (במדברדּ איהוּ  
וּ כתיב,לה) לעיר, מחוּ ץ  יט)וּ מ דּ וֹ תם (ויקרא  

דּ א ועל בּ ּמ דּ ה. בּ ּמ ׁש ּפ ט  עול  תעשׂ וּ  לא
מדּ ה איׁש  מּמ ׁש  ואיה וּ  איהוּ . מ דּ ה איׁש 
סייפי  ועד עלמא  מ ּס ייפי  ארכּ יּה  איהוּ 
תימא ואי הוה. הכי הראׁש וֹ ן אדם  עלמא.
בּ אּמ ה חמׁש  א נּ וּ ן  בּ א ּמ ה . חמ ׁש  כּ תיב הא

הוה . עלמא  סייפי עד  עלמא  מּס ייפי

ילה  א יחד  מי  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָל
ל  למה למעלה מר יהיה ְְְְִֶֶַַַָָָָהה,

לב  נת ויציא ההיא  ְְְִִַַָָָָהנה
חניתוּ ביד יא)הּמ צרי א הימים כּ מא(דברי 

מּט ה דּ א  אוֹ רגים, כּ מנוֹ ר אמר  דא ּת 
גּ ליפא בּ ׁש מא חקיק בּ ידיּה  דּ הוה  האלהים 
גּ ליף  דּ הוה  אתוון דּ צר וּ פי  בּ נהיר וּ  מפרׁש 
א וֹ רג דּ אקרי דיליּה  וּ מתיבּת א בּ צלאל

לה)דּ כתיב, חר ׁש (שמות  וגו' א וֹ תם מלּ א 
נהיר הוה מ ּט ה  והה וּ א וגו '. ור וֹ קם וח ׁש ב 
דּ חכימין  בּ נהיר וּ  סטרין בּ כל  גּ ליפא ׁש מא

מפרׁש  ׁש מא  מגלּ פין א)דּ הווּ  ר"ס (פקודי 
וּ להלאה מ כּ אן וּ קרא  גּ ו וֹ ני. וּ תרין בּ ארבּ עין
יקּ רין  ּת יבוּ  ח וּ לקיּה . ז כּ אה דּ אמר כּ מה
דּ כל ליליא . בּ האי דּ כלּ ה  ּת קּ וּ ן וּ נח דּ ׁש  ּת יבוּ 

היּ דוּ ע, א וֹ תוֹ  הּמ צרי ? מי (שמותהוּ א. 
בּ עינייא ) מצרים בּ ארץ מאד גּ דוֹ ל

ׁש גּ לּ ה  כּ מוֹ  ונכ בּ ד גּ דוֹ ל וגוֹ ', עבדי
זקן המנוּ נא )אוֹ תוֹ  .(רב  

העלי וֹ נה.וּ פסוּ ק  בּ יׁש יבה מתבּ אר זה 
אחד. ה כּ ל מ דּ ה  באיׁש  (שמואל 

מכג ) ואיׁש  מראה  אחד.אי ׁש  הכּ ל דּ ה 
ׁש כּ תוּ ב וּ תחוּ ם, ׁש בּ ת ׁש הוּ א בּ גלל

לה ) וכתוּ ב(במדבר  לעיר , מחוּ ץ וּ מדּ תם
יט ) בּ ּמ ׁש ּפ ט(ויקרא  עול תעשׂ וּ  לא

והוּ א  הוּ א, מ דּ ה  איׁש  זה  ועל בּ ּמ דּ ה.
מ ּס וֹ ף ארכּ וֹ  הוּ א, מ דּ ה  איׁש  מ ּמ ׁש 
אדם  הע וֹ לם. סוֹ ף ועד הע וֹ לם
הרי ּת אמר, ואם  היה.  ּכ הרא ׁש וֹ ן
חמ ׁש  אוֹ תם בּ אּמ ה? חמ ׁש  כּ תוּ ב
סוֹ ף ועד הע וֹ לם מּס וֹ ף היוּ  בּ אּמ ה

העוֹ לם.

ילה  א יחד  מי  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָל
ל  למה למעלה מר יהיה ְְְְִֶֶַַַָָָָהה,

לב  נת ויציא ההיא  ְְְִִַַָָָָהנה
חנית וּ ביד יא )הּמ צרי א  הימים  ,(דברי  

זה  - ארגים כּ מנוֹ ר ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ 
בּ ׁש ם  חקוּ ק בּ ידוֹ  ׁש היה האלהים מ ּט ה
אוֹ תיּ וֹ ת  צרוּ פי ׁש ל בּ א וֹ ר  מפרׁש  גּ לוּ ף
ויׁש יבתוֹ , בּ צלאל ח וֹ קק ׁש היה

ׁש כּ תוּ ב אוֹ רג, לה )ׁש נּ קרא  מ לּ א (שמות  
וג וֹ '. ורקם  וח ׁש ב  חרׁש  וג וֹ ' אתם
בּ כל  חק וּ ק  ׁש ם מאיר  היה מ ּט ה ואוֹ ת וֹ 
ׁש היוּ  ׁש החכמים בּ אוֹ ר הצּ דדים
בּ ארבּ עים  המפרׁש  ׁש ם ח וֹ קקים 
והלאה  מ כּ אן  והּפ ס וּ ק אפנים. וּ ׁש נים
ׁש ב וּ  חלקוֹ . אׁש רי ׁש אמר . כּ מ וֹ 

יר"מאמרי  ה הר מטהקמת

יהא ליליא  בּ האי בּ הדּה  דּ אׁש ּת ּת ף מאן
ויּפ יק  ׁש ּת א  ההיא  כּ ל ותּת א  עילא נטיר 

כּ תיב  עלייהוּ  בּ ׁש לם . לה)ׁש ּת א (תהלים 
טעמוּ  ויח לּ צם  ליראיו סביב יי מלא ח וֹ נה

יי: טוֹ ב כּ י וּ ראוּ 

ר ד ה מ ח אחר אל ֱִֵֵַַַָָאי
לב ְִַהא

בּ ראּפ תח בּ ראׁש ית ואמר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 
לאס ּת כּ לא אית קרא  האי אלהים.
אחרא אלהא  אית דּ אמר מאן דּ כל בּ יּה .

דּ א ּת מר  כּ מה מעלמין. י)א ׁש ּת צי (ירמיה 
אלהא  להוֹ ם  תמר וּ ן די (אלהיא)כּ דנה 

וּ מן  מארעא  יאבדוּ  עבד וּ  לא וארקא  ׁש מיא 
אלהא דּ לית בּ גין א לּ ה . ׁש מיּ א  ּת ח וֹ ת

בּ לח וֹ דוֹ י. ה וּ א ברי קוּ ד ׁש א  בּ ר אחרא 

נזקקי א  ,ר תב   ְְִִִֶַָָָֹמ
 ב איק ולא  ידה  לאכיה ְְְְְְִִֶַַַַָֹל

 ל להיק ְִַָָאד
ע "ב)והאי ט בּ ר(דף ּת רגּ וּ ם איה וּ  קרא  

בּ גין  תימא אי קרא. דּ סוֹ ף מ ּמ לּ ה
לתרגּ וּ ם נזקקין לא קדּ יׁש ין (נ "ח דּ מלאכין 

א) דאע"ה מלה  בּ יּה , א ׁש ּת מ וֹ דען ולא 
בּ גין  קדּ יׁש א בּ ליׁש נא  למימר  היא  יא וֹ ת

קדּ  מלאכין נזקקין דּ יׁש מע וּ ן ויה וֹ ן יׁש ין 
כּ תיב   ּכ בּ גין ודּ אי א לּ א  דּ א. על  לאוֹ דאה
לא קדּ יׁש ין מלאכין בּ יּה  נזקקין  דּ לא  ּת ר גּ וּ ם

בּ גין (ולא) ליּה , לאבא ׁש א נ ׁש  בּ בר יקנא וּ ן
קדּ יׁש ין, מלאכין  אנּ וּ ן בּ כללא קרא  דּ בהאי

ט  ד
ע"ב 

הכּ לּ ה  ּת ּק וּ ן וּ נחדּ ׁש  ׁש ב וּ  נכבּ דים ,
יחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף מי ׁש כּ ל הזּ ה. בּ לּ ילה
למעלה  ׁש מוּ ר יהיה הזּ ה, בּ לּ ילה אּת ּה 
ׁש נתוֹ  וי וֹ ציא ההיא הנה כּ ל וּ למּט ה

כּ תוּ ב עליהם לד)ב ׁש לוֹ ם. חוֹ נה (תהלים  
טעמ וּ  ויח לּ צם ליראיו סביב ה'  מלא

ה'. טוֹ ב  כּ י וּ רא וּ 

ר ד ה מ ח אחר אל ֱִֵֵַַַָָאי
לב ְִַהא

בּ ראׁש ית ּפ תח ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י 
יׁש  זה בּ פסוּ ק אלהים. בּ רא
אלוֹ ּה  יׁש  ׁש אוֹ מר מי ׁש כּ ל להס ּת כּ ל,
כּ מ וֹ  מהעוֹ למוֹ ת, מ ׁש מד אחר ,

י )ׁש נּ אמר  ּת א (ירמיה  ּלהם:כ מר וּ  
יאבדוּ  ע שׂ וּ , לא וארקא  ה מים אלהי
בּ גלל  אלּ ה . המים וּ מ ּת חת מהארץ
הּק דוֹ ׁש  מן  חוּ ץ  אחר  אלוֹ ּה  ׁש אין

בּ לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו

נזקקי א  ,ר תב   ְְִִִֶַָָָֹמ
 ב איק ולא  ידה  לאכיה ְְְְְְִִֶַַַַָֹל

 ל להיק ְִַָָאד
מּמ לּ ת וּ פס וּ ק חוּ ץ  תר גּ וּ ם, הוּ א זה  

הּפ ס וּ ק  ּת אמר(אלּ ה )ס וֹ ף אם  . 
נזקקים  לא קדוֹ ׁש ים ׁש ּמ לאכים בּ גלל
מ לּ ה  אז אוֹ תוֹ , מכּ ירים ולא לתר גּ וּ ם
הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן להאמר  היא ראוּ יה זוֹ 
ויהיוּ  קדוֹ ׁש ים  מלאכים ׁש יּ ׁש מע וּ  כּ די
ודּ אי אלּ א זה, על להוֹ דוֹ ת זק וּ קים
נזקקים  ׁש לּ א ּת ר גּ וּ ם, כּ תוּ ב   ּכ מ וּ ם
יקנּ אוּ  ולא  הּק דוֹ ׁש ים הּמ לאכים לוֹ 
ׁש בּ פסוּ ק בּ גלל לוֹ , להזּ יק  אדם בּ בן



יר"מאמרי  ה הר הקמת מח

דּ אׁש ּת מוֹ דע ,האי) ההוּ א  יא)מצרי, (שמות 
וגו' עבדי בּ עיני מצרים בּ ארץ מאד גּ דוֹ ל 

סבא . הה וּ א דגלי כּ מה  וי קּ ירא  רב 

איׁש והאי אּת מר. עלּ אה בּ מתיבּת א קרא  
חד. כּ לּ א  כג )מ דּ ה  ב איׁש (שמואל  

בּ גין חד. כּ לּ א  מדּ ה  ואיׁש  ה'מראה (לעיל 
דּ כתיב,ע "ב) וּ תח וּ מא ׁש בּ ת (במדברדּ איהוּ  
וּ כתיב,לה) לעיר, מחוּ ץ  יט)וּ מ דּ וֹ תם (ויקרא  

דּ א ועל בּ ּמ דּ ה. בּ ּמ ׁש ּפ ט  עול  תעשׂ וּ  לא
מדּ ה איׁש  מּמ ׁש  ואיה וּ  איהוּ . מ דּ ה איׁש 
סייפי  ועד עלמא  מ ּס ייפי  ארכּ יּה  איהוּ 
תימא ואי הוה. הכי הראׁש וֹ ן אדם  עלמא.
בּ אּמ ה חמׁש  א נּ וּ ן  בּ א ּמ ה . חמ ׁש  כּ תיב הא

הוה . עלמא  סייפי עד  עלמא  מּס ייפי

ילה  א יחד  מי  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָל
ל  למה למעלה מר יהיה ְְְְִֶֶַַַָָָָהה,

לב  נת ויציא ההיא  ְְְִִַַָָָָהנה
חניתוּ ביד יא)הּמ צרי א הימים כּ מא(דברי 

מּט ה דּ א  אוֹ רגים, כּ מנוֹ ר אמר  דא ּת 
גּ ליפא בּ ׁש מא חקיק בּ ידיּה  דּ הוה  האלהים 
גּ ליף  דּ הוה  אתוון דּ צר וּ פי  בּ נהיר וּ  מפרׁש 
א וֹ רג דּ אקרי דיליּה  וּ מתיבּת א בּ צלאל

לה)דּ כתיב, חר ׁש (שמות  וגו' א וֹ תם מלּ א 
נהיר הוה מ ּט ה  והה וּ א וגו '. ור וֹ קם וח ׁש ב 
דּ חכימין  בּ נהיר וּ  סטרין בּ כל  גּ ליפא ׁש מא

מפרׁש  ׁש מא  מגלּ פין א)דּ הווּ  ר"ס (פקודי 
וּ להלאה מ כּ אן וּ קרא  גּ ו וֹ ני. וּ תרין בּ ארבּ עין
יקּ רין  ּת יבוּ  ח וּ לקיּה . ז כּ אה דּ אמר כּ מה
דּ כל ליליא . בּ האי דּ כלּ ה  ּת קּ וּ ן וּ נח דּ ׁש  ּת יבוּ 

היּ דוּ ע, א וֹ תוֹ  הּמ צרי ? מי (שמותהוּ א. 
בּ עינייא ) מצרים בּ ארץ מאד גּ דוֹ ל

ׁש גּ לּ ה  כּ מוֹ  ונכ בּ ד גּ דוֹ ל וגוֹ ', עבדי
זקן המנוּ נא )אוֹ תוֹ  .(רב  

העלי וֹ נה.וּ פסוּ ק  בּ יׁש יבה מתבּ אר זה 
אחד. ה כּ ל מ דּ ה  באיׁש  (שמואל 

מכג ) ואיׁש  מראה  אחד.אי ׁש  הכּ ל דּ ה 
ׁש כּ תוּ ב וּ תחוּ ם, ׁש בּ ת ׁש הוּ א בּ גלל

לה ) וכתוּ ב(במדבר  לעיר , מחוּ ץ וּ מדּ תם
יט ) בּ ּמ ׁש ּפ ט(ויקרא  עול תעשׂ וּ  לא

והוּ א  הוּ א, מ דּ ה  איׁש  זה  ועל בּ ּמ דּ ה.
מ ּס וֹ ף ארכּ וֹ  הוּ א, מ דּ ה  איׁש  מ ּמ ׁש 
אדם  הע וֹ לם. סוֹ ף ועד הע וֹ לם
הרי ּת אמר, ואם  היה.  ּכ הרא ׁש וֹ ן
חמ ׁש  אוֹ תם בּ אּמ ה? חמ ׁש  כּ תוּ ב
סוֹ ף ועד הע וֹ לם מּס וֹ ף היוּ  בּ אּמ ה

העוֹ לם.

ילה  א יחד  מי  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָל
ל  למה למעלה מר יהיה ְְְְִֶֶַַַָָָָהה,

לב  נת ויציא ההיא  ְְְִִַַָָָָהנה
חנית וּ ביד יא )הּמ צרי א  הימים  ,(דברי  

זה  - ארגים כּ מנוֹ ר ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ 
בּ ׁש ם  חקוּ ק בּ ידוֹ  ׁש היה האלהים מ ּט ה
אוֹ תיּ וֹ ת  צרוּ פי ׁש ל בּ א וֹ ר  מפרׁש  גּ לוּ ף
ויׁש יבתוֹ , בּ צלאל ח וֹ קק ׁש היה

ׁש כּ תוּ ב אוֹ רג, לה )ׁש נּ קרא  מ לּ א (שמות  
וג וֹ '. ורקם  וח ׁש ב  חרׁש  וג וֹ ' אתם
בּ כל  חק וּ ק  ׁש ם מאיר  היה מ ּט ה ואוֹ ת וֹ 
ׁש היוּ  ׁש החכמים בּ אוֹ ר הצּ דדים
בּ ארבּ עים  המפרׁש  ׁש ם ח וֹ קקים 
והלאה  מ כּ אן  והּפ ס וּ ק אפנים. וּ ׁש נים
ׁש ב וּ  חלקוֹ . אׁש רי ׁש אמר . כּ מ וֹ 

יר"מאמרי  ה הר מטהקמת

יהא ליליא  בּ האי בּ הדּה  דּ אׁש ּת ּת ף מאן
ויּפ יק  ׁש ּת א  ההיא  כּ ל ותּת א  עילא נטיר 

כּ תיב  עלייהוּ  בּ ׁש לם . לה)ׁש ּת א (תהלים 
טעמוּ  ויח לּ צם  ליראיו סביב יי מלא ח וֹ נה

יי: טוֹ ב כּ י וּ ראוּ 

ר ד ה מ ח אחר אל ֱִֵֵַַַָָאי
לב ְִַהא

בּ ראּפ תח בּ ראׁש ית ואמר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 
לאס ּת כּ לא אית קרא  האי אלהים.
אחרא אלהא  אית דּ אמר מאן דּ כל בּ יּה .

דּ א ּת מר  כּ מה מעלמין. י)א ׁש ּת צי (ירמיה 
אלהא  להוֹ ם  תמר וּ ן די (אלהיא)כּ דנה 

וּ מן  מארעא  יאבדוּ  עבד וּ  לא וארקא  ׁש מיא 
אלהא דּ לית בּ גין א לּ ה . ׁש מיּ א  ּת ח וֹ ת

בּ לח וֹ דוֹ י. ה וּ א ברי קוּ ד ׁש א  בּ ר אחרא 

נזקקי א  ,ר תב   ְְִִִֶַָָָֹמ
 ב איק ולא  ידה  לאכיה ְְְְְְִִֶַַַַָֹל

 ל להיק ְִַָָאד
ע "ב)והאי ט בּ ר(דף ּת רגּ וּ ם איה וּ  קרא  

בּ גין  תימא אי קרא. דּ סוֹ ף מ ּמ לּ ה
לתרגּ וּ ם נזקקין לא קדּ יׁש ין (נ "ח דּ מלאכין 

א) דאע"ה מלה  בּ יּה , א ׁש ּת מ וֹ דען ולא 
בּ גין  קדּ יׁש א בּ ליׁש נא  למימר  היא  יא וֹ ת

קדּ  מלאכין נזקקין דּ יׁש מע וּ ן ויה וֹ ן יׁש ין 
כּ תיב   ּכ בּ גין ודּ אי א לּ א  דּ א. על  לאוֹ דאה
לא קדּ יׁש ין מלאכין בּ יּה  נזקקין  דּ לא  ּת ר גּ וּ ם

בּ גין (ולא) ליּה , לאבא ׁש א נ ׁש  בּ בר יקנא וּ ן
קדּ יׁש ין, מלאכין  אנּ וּ ן בּ כללא קרא  דּ בהאי

ט  ד
ע"ב 

הכּ לּ ה  ּת ּק וּ ן וּ נחדּ ׁש  ׁש ב וּ  נכבּ דים ,
יחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף מי ׁש כּ ל הזּ ה. בּ לּ ילה
למעלה  ׁש מוּ ר יהיה הזּ ה, בּ לּ ילה אּת ּה 
ׁש נתוֹ  וי וֹ ציא ההיא הנה כּ ל וּ למּט ה

כּ תוּ ב עליהם לד)ב ׁש לוֹ ם. חוֹ נה (תהלים  
טעמ וּ  ויח לּ צם ליראיו סביב ה'  מלא

ה'. טוֹ ב  כּ י וּ רא וּ 

ר ד ה מ ח אחר אל ֱִֵֵַַַָָאי
לב ְִַהא

בּ ראׁש ית ּפ תח ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י 
יׁש  זה בּ פסוּ ק אלהים. בּ רא
אלוֹ ּה  יׁש  ׁש אוֹ מר מי ׁש כּ ל להס ּת כּ ל,
כּ מ וֹ  מהעוֹ למוֹ ת, מ ׁש מד אחר ,

י )ׁש נּ אמר  ּת א (ירמיה  ּלהם:כ מר וּ  
יאבדוּ  ע שׂ וּ , לא וארקא  ה מים אלהי
בּ גלל  אלּ ה . המים וּ מ ּת חת מהארץ
הּק דוֹ ׁש  מן  חוּ ץ  אחר  אלוֹ ּה  ׁש אין

בּ לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו

נזקקי א  ,ר תב   ְְִִִֶַָָָֹמ
 ב איק ולא  ידה  לאכיה ְְְְְְִִֶַַַַָֹל

 ל להיק ְִַָָאד
מּמ לּ ת וּ פס וּ ק חוּ ץ  תר גּ וּ ם, הוּ א זה  

הּפ ס וּ ק  ּת אמר(אלּ ה )ס וֹ ף אם  . 
נזקקים  לא קדוֹ ׁש ים ׁש ּמ לאכים בּ גלל
מ לּ ה  אז אוֹ תוֹ , מכּ ירים ולא לתר גּ וּ ם
הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן להאמר  היא ראוּ יה זוֹ 
ויהיוּ  קדוֹ ׁש ים  מלאכים ׁש יּ ׁש מע וּ  כּ די
ודּ אי אלּ א זה, על להוֹ דוֹ ת זק וּ קים
נזקקים  ׁש לּ א ּת ר גּ וּ ם, כּ תוּ ב   ּכ מ וּ ם
יקנּ אוּ  ולא  הּק דוֹ ׁש ים הּמ לאכים לוֹ 
ׁש בּ פסוּ ק בּ גלל לוֹ , להזּ יק  אדם בּ בן
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דּ אלהים וּ בכללא אקרוּ ן  אלהים  אנּ וּ ן דּ הא
וארקא , וארקא . ׁש מיּ א  עבדוּ  לא וא נּ וּ ן  הווּ ,

בּ גין א לּ א  ליּה . מ בּ עי  א)וארעא  (קכ"ו  
ארעין  ׁש בע מאנּ וּ ן חדא  איהי דארקא
דּ קין. בּ נוֹ י בּ ני  אית אתר  וּ בההוּ א  דּ לתּת א .

ארעא  א ּפ י מעל דּ אתּת ר ב)לבתר (כ"ד 
ּת ּמ ן  וא ׁש ּת בּ ׁש  ּת וֹ לדוֹ ת ועביד  לתּמ ן נחית
כּ פילא ארעא  ואיהוּ  כּ לוּ ם . ידע דּ לא 

וּ נה וֹ רא . מחׁש וֹ כא  דּ אתכּ פל

ׁש לטין ואית דּ י ׁש לּ יטין ממנּ ן ּת רין ּת ּמ ן 
ותּמ ן  בּ נהוֹ רא. ודא  בּ חׁש וֹ כא דּ א 
לתּמ ן  דּ נחית וׁש עתא  בדא. דּ א קטרוּ גא 
כּ חדא . וא ׁש ּת לימ וּ  בדא  דּ א אׁש ּת תפוּ  קין,
דּ א ועל דּ קין. ּת וֹ לדוֹ ת דּ א נּ וּ ן  חזי  וכלּ א
דּ כד  בּ ר חיוון, כּ תרין ראׁש ין בּ תרין  א נּ וּ ן
על ונצח דּ יליּה  נצח ׁש ליט  נהוֹ רא ההוּ א
בּ חׁש וֹ כא די אתכּ לילוּ  דּ א ועל  אחרא.
עפרירא ממנּ ן ּת רין אנּ וּ ן חד. והווּ  בּ נהוֹ רא
כּ דיוּ קנא דּ להוֹ ן ודיּ וּ קנא  וקסטימ וֹ ן.
דּ יוּ קנא חד גּ דפין. בּ ׁש ית ק דּ יׁש ין דּ מלאכין
וכד  כּ נׁש ר"א. דּ י וּ קנא  וחד כּ תוֹ ר"א ,

דּ אדם . דּ י וּ קנא  אתעבידוּ  מתח בּ רן

ל דּ יוֹ קנאכּ ד  מתהּפ כין  בּ חׁש וֹ כא אנּ וּ ן 
כּ חויא ואזלין רא ׁש ין בּ תרין דנח ׁש 
ר בּ א . בּ יּמ א ואסּת חיין  תה וֹ מא  גּ וֹ  וטאסין
ועזא "ל דּ עזּ "א  ל ׁש ל ׁש לאה מטאן כּ ד
גּ וֹ  מדלגּ ין וא נּ וּ ן לוֹ ן. וּ מתערי לוֹ ן  מרגּ יזין
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א  וח ׁש בי חׁש וֹ כן ט וּ רי
ממ נּ ן  ּת רין  וא לּ ין דּ ינא. לוֹ ן למתבּ ע בּ עי

ׁש הרי קדוֹ ׁש ים, מלאכים  הם בּ כלל זה
ׁש ל  בּ כלל והם אלהים, נקראים הם
וארץ . ׁש מים עשׂ וּ  לא והם אלהים,
וארעא  לכּת ב   צרי היה וארקא,

אחת (ארץ ) היא ׁש ארקא בּ גלל א לּ א ! 
וּ באוֹ תוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ארצ וֹ ת ׁש בע מא וֹ תן
לאחר קין. ׁש ל בניו  בּ ני יׁש נם  מקוֹ ם
וע שׂ ה  ׁש ם ירד הארץ , ּפ ני מעל ׁש גּ רׁש 
ידע ׁש לּ א ׁש ם, וה ׁש ּת בּ ׁש  תוֹ לדוֹ ת ,
ׁש נּ כּפ לה  כּ פוּ לה ארץ והיא כּ לוּ ם.

ואוֹ ר .  מח ׁש

ׁש וֹ לטים וׁש ם ׁש לּ יטים ממנּ ים ׁש ני 
וׁש ם  בּ אוֹ ר. וזה   בּ חׁש זה -
לׁש ם  ׁש יּ רד וּ ב ׁש עה בּ זה. זה קטר וּ ג 
והׁש לימ וּ  זה עם זה ה ׁש ּת ּת פוּ  קין,
ּת וֹ לדוֹ ת  ׁש הם ר וֹ אים והכּ ל כּ אחד,
כּ מ וֹ  רא ׁש ים בּ ׁש ני הם זה ועל קין.
ׁש וֹ לט אוֹ ר  ׁש כּ ׁש א וֹ תוֹ  ּפ רט חיּ וֹ ת, ׁש ּת י
ועל  האחר . על וּ מנצּ ח ׁש לּ וֹ  מנ צּ ח -
אחד. ונהיים בּ אוֹ ר  ׁש בּ חׁש נכללוּ  זה
וקסטימוֹ ן, עפרירא ממנּ ים, ׁש ני הם

מלאכ  כּ דמוּ ת קדוֹ ׁש ים וּ דמוּ תם ים 
ׁש וֹ "ר , כּ מוֹ  דּ מוּ תוֹ  אחד כּ נפים , בּ ׁש ׁש 
נ ׁש "ר , כּ מ וֹ  דּ מ וּ תוֹ  ואחד

אדם. דּ מ וּ ת  נע שׂ ים וּ כׁש ּמ תחבּ רים

ׁש ל כּ ׁש הם  לדמוּ ת מתהּפ כים  , בּ חׁש 
והוֹ לכים  ראׁש ים, בּ ׁש ני נחׁש 
ור וֹ חצים  הּת הוֹ ם  ֹלתו וטסים  כּ נחׁש ,
לׁש לׁש לת  כּ ׁש ּמ גּ יעים  ה גּ דוֹ ל. בּ יּ ם
אוֹ תם  מרגּ יזים ועזא"ל, עז"א
 ֹלתו מדלּ גים והם א וֹ תם, וּ מע וֹ ררים 
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  וחוֹ ׁש בים  , החׁש הרי

יר"מאמרי  ה הר נא הקמת

ואזלין  מ ּת ּמ ן וּ פרחין רבּ א  בּ יּמ א ׁש אטין
לגבּ י ב)בּ ליליא  נ "ה ב', אמהוֹ ן (י"ט נעמה  

קדמאין  דּ חלין אבתרהא  דּ טעוֹ  דּ ׁש דין
ׁש ּת ין  דּ ליגת ואיהי לגבּ ּה . למקרב וח ׁש בין
צ יּ וּ רין  בּ כ ּמ ה ואתעבידת ּפ רסין אלפין
נ ׁש א בּ ני דּ יטעוּ ן בּ גין  נ ׁש א  בּ ני לגבּ י

אבתרּה .

בּ כלואלּ ין וּ מׁש ּט טן ּפ רחין ממנּ ן ּת רין 
וא נּ וּ ן  לאתרייהוּ . ואה דּ רן עלמא 
דיצרין  בּ רוּ חא דּ קיּ ן בּ נוֹ י בּ ני  לא נּ וּ ן  מתערין
דּ ׁש לטין  ׁש מ יּ א ּת וֹ לדוֹ ת. למע בּ ד בּ יׁש ין
בּ חילא ארעא  אוֹ לידת ולא כּ הני. לאו ּת ּמ ן

זרוֹ עא  א)דלהוֹ ן קע"ב כּ הני.(שלח וחצדא  
וא נּ וּ ן  וזמנין. ׁש נין בּ כּמ ה  א לּ א  אהדּ רן ולא

עבדוּ .(אלהיא)אלהא לא  וארקא  ׁש מיא די 
דּ לא דתבל, עילּ אה מארעא  יאבדוּ 
יהוֹ ן  ולא  בּ ּה  יׁש טט וּ ן ולא  בּ ּה  יׁש לט וּ ן
ממקרה לאס ּת אבא  נ ׁש א  לבני גּ רמין
ּת חוֹ ת  וּ מן מארעא יאבד וּ  דּ א ועל ליליא.

דּ אתעבידוּ  א)ׁש מיא  ג' דף בּ ׁש מא(לעיל  
כּ מה  א)דּ א לּ ה  האי (ב דּ א  ועל דּ א ּת מר. 

ע לּ אי  מלאכי  יח ׁש ב וּ ן  דּ לא  ּת רגּ וּ ם  קרא 
דּ א ועל לן. יקטרגוּ  ולא  אמרין, דּ עלייה וּ 
מ לּ ה איהוּ  דּ א ּת מר כּ מה  דּ אלּ ה רזא

בּ ּת רגּ וּ ם . אתחלּ ף  דּ לא קדּ יׁש א 

וּ ׁש ני דּ ין. להם לתבּ ע  ר וֹ צה הוּ א
הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם ׁש טים אלּ וּ  ממנּ ים
בּ לּ ילה  והוֹ לכים מ ם , וּ פ וֹ רחים
אחריה  ׁש ּט ע וּ  הדים, אם לנעמה,
להתקרב וח ׁש ב וּ  ראׁש וֹ נים יראים
אלף ׁש ים מדלּ גת  והיא  אליה.
לג בּ י צ יּ וּ רים בּ כּמ ה ונעשׂ ית ּפ רסאוֹ ת,
אדם. בּ ני אחריה ׁש יּ טעוּ  כּ די  אדם  בּ ני

ּפ וֹ רחים וּ ׁש ני א לּ ה ממ נּ ים 
הע וֹ לם  בּ כל וּ מׁש וֹ טטים
מע וֹ ררים  והם למקוֹ מם, וחוֹ זרים
ׁש ל  בּ רוּ ח קין  ׁש ל בניו בּ ני  לאוֹ תם 
ה מים  ּת וֹ לדוֹ ת . לע שׂ וֹ ת רעים יצרים 
כּ אלּ ה, אינם ׁש וֹ לטים  הם ׁש ם
זרע ׁש לּ הם בּ כחם מ וֹ לידה לא והארץ 
אלּ א  חוֹ זרים ולא אלּ ה , כּ מוֹ  וקציר 
אלהי והם וּ זמנּ ים. ׁש נים בּ כּמ ה
יאבדוּ  עשׂ וּ . לא וארקא  המים
יׁש לט וּ  ׁש לּ א ּת בל, ׁש ל עליוֹ נה  מארץ
לבני יגרמוּ  ולא ב ּה , יׁש וֹ טט וּ  ולא ב ּה 
זה  ועל לילה. מּמ קרה לה ּט מא אדם
המים, וּ מ ּת חת מהארץ  יאבדוּ 
ׁש נּ תבּ אר . כּ מ וֹ  אלּ ה , ׁש ל ב ם ׁש נּ עשׂ וּ 
ׁש לּ א  תר גּ וּ ם, הוּ א זה ּפ סוּ ק  ולכן
ׁש עליהם  עליוֹ נים מלאכים יח ׁש בוּ 
זה  ועל לנוּ . יקטרגוּ  ולא אוֹ מרים,
הוּ א  ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  "אלּ ה" ׁש ל הּס וֹ ד

בּ ּת ר גּ וּ ם. מתח לּ ף ׁש לּ א קדוֹ ׁש  דּ בר



יר"מאמרי  ה הר הקמת נ

דּ אלהים וּ בכללא אקרוּ ן  אלהים  אנּ וּ ן דּ הא
וארקא , וארקא . ׁש מיּ א  עבדוּ  לא וא נּ וּ ן  הווּ ,

בּ גין א לּ א  ליּה . מ בּ עי  א)וארעא  (קכ"ו  
ארעין  ׁש בע מאנּ וּ ן חדא  איהי דארקא
דּ קין. בּ נוֹ י בּ ני  אית אתר  וּ בההוּ א  דּ לתּת א .

ארעא  א ּפ י מעל דּ אתּת ר ב)לבתר (כ"ד 
ּת ּמ ן  וא ׁש ּת בּ ׁש  ּת וֹ לדוֹ ת ועביד  לתּמ ן נחית
כּ פילא ארעא  ואיהוּ  כּ לוּ ם . ידע דּ לא 

וּ נה וֹ רא . מחׁש וֹ כא  דּ אתכּ פל

ׁש לטין ואית דּ י ׁש לּ יטין ממנּ ן ּת רין ּת ּמ ן 
ותּמ ן  בּ נהוֹ רא. ודא  בּ חׁש וֹ כא דּ א 
לתּמ ן  דּ נחית וׁש עתא  בדא. דּ א קטרוּ גא 
כּ חדא . וא ׁש ּת לימ וּ  בדא  דּ א אׁש ּת תפוּ  קין,
דּ א ועל דּ קין. ּת וֹ לדוֹ ת דּ א נּ וּ ן  חזי  וכלּ א
דּ כד  בּ ר חיוון, כּ תרין ראׁש ין בּ תרין  א נּ וּ ן
על ונצח דּ יליּה  נצח ׁש ליט  נהוֹ רא ההוּ א
בּ חׁש וֹ כא די אתכּ לילוּ  דּ א ועל  אחרא.
עפרירא ממנּ ן ּת רין אנּ וּ ן חד. והווּ  בּ נהוֹ רא
כּ דיוּ קנא דּ להוֹ ן ודיּ וּ קנא  וקסטימ וֹ ן.
דּ יוּ קנא חד גּ דפין. בּ ׁש ית ק דּ יׁש ין דּ מלאכין
וכד  כּ נׁש ר"א. דּ י וּ קנא  וחד כּ תוֹ ר"א ,

דּ אדם . דּ י וּ קנא  אתעבידוּ  מתח בּ רן

ל דּ יוֹ קנאכּ ד  מתהּפ כין  בּ חׁש וֹ כא אנּ וּ ן 
כּ חויא ואזלין רא ׁש ין בּ תרין דנח ׁש 
ר בּ א . בּ יּמ א ואסּת חיין  תה וֹ מא  גּ וֹ  וטאסין
ועזא "ל דּ עזּ "א  ל ׁש ל ׁש לאה מטאן כּ ד
גּ וֹ  מדלגּ ין וא נּ וּ ן לוֹ ן. וּ מתערי לוֹ ן  מרגּ יזין
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א  וח ׁש בי חׁש וֹ כן ט וּ רי
ממ נּ ן  ּת רין  וא לּ ין דּ ינא. לוֹ ן למתבּ ע בּ עי

ׁש הרי קדוֹ ׁש ים, מלאכים  הם בּ כלל זה
ׁש ל  בּ כלל והם אלהים, נקראים הם
וארץ . ׁש מים עשׂ וּ  לא והם אלהים,
וארעא  לכּת ב   צרי היה וארקא,

אחת (ארץ ) היא ׁש ארקא בּ גלל א לּ א ! 
וּ באוֹ תוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ארצ וֹ ת ׁש בע מא וֹ תן
לאחר קין. ׁש ל בניו  בּ ני יׁש נם  מקוֹ ם
וע שׂ ה  ׁש ם ירד הארץ , ּפ ני מעל ׁש גּ רׁש 
ידע ׁש לּ א ׁש ם, וה ׁש ּת בּ ׁש  תוֹ לדוֹ ת ,
ׁש נּ כּפ לה  כּ פוּ לה ארץ והיא כּ לוּ ם.

ואוֹ ר .  מח ׁש

ׁש וֹ לטים וׁש ם ׁש לּ יטים ממנּ ים ׁש ני 
וׁש ם  בּ אוֹ ר. וזה   בּ חׁש זה -
לׁש ם  ׁש יּ רד וּ ב ׁש עה בּ זה. זה קטר וּ ג 
והׁש לימ וּ  זה עם זה ה ׁש ּת ּת פוּ  קין,
ּת וֹ לדוֹ ת  ׁש הם ר וֹ אים והכּ ל כּ אחד,
כּ מ וֹ  רא ׁש ים בּ ׁש ני הם זה ועל קין.
ׁש וֹ לט אוֹ ר  ׁש כּ ׁש א וֹ תוֹ  ּפ רט חיּ וֹ ת, ׁש ּת י
ועל  האחר . על וּ מנצּ ח ׁש לּ וֹ  מנ צּ ח -
אחד. ונהיים בּ אוֹ ר  ׁש בּ חׁש נכללוּ  זה
וקסטימוֹ ן, עפרירא ממנּ ים, ׁש ני הם

מלאכ  כּ דמוּ ת קדוֹ ׁש ים וּ דמוּ תם ים 
ׁש וֹ "ר , כּ מוֹ  דּ מוּ תוֹ  אחד כּ נפים , בּ ׁש ׁש 
נ ׁש "ר , כּ מ וֹ  דּ מ וּ תוֹ  ואחד

אדם. דּ מ וּ ת  נע שׂ ים וּ כׁש ּמ תחבּ רים

ׁש ל כּ ׁש הם  לדמוּ ת מתהּפ כים  , בּ חׁש 
והוֹ לכים  ראׁש ים, בּ ׁש ני נחׁש 
ור וֹ חצים  הּת הוֹ ם  ֹלתו וטסים  כּ נחׁש ,
לׁש לׁש לת  כּ ׁש ּמ גּ יעים  ה גּ דוֹ ל. בּ יּ ם
אוֹ תם  מרגּ יזים ועזא"ל, עז"א
 ֹלתו מדלּ גים והם א וֹ תם, וּ מע וֹ ררים 
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  וחוֹ ׁש בים  , החׁש הרי

יר"מאמרי  ה הר נא הקמת

ואזלין  מ ּת ּמ ן וּ פרחין רבּ א  בּ יּמ א ׁש אטין
לגבּ י ב)בּ ליליא  נ "ה ב', אמהוֹ ן (י"ט נעמה  

קדמאין  דּ חלין אבתרהא  דּ טעוֹ  דּ ׁש דין
ׁש ּת ין  דּ ליגת ואיהי לגבּ ּה . למקרב וח ׁש בין
צ יּ וּ רין  בּ כ ּמ ה ואתעבידת ּפ רסין אלפין
נ ׁש א בּ ני דּ יטעוּ ן בּ גין  נ ׁש א  בּ ני לגבּ י

אבתרּה .

בּ כלואלּ ין וּ מׁש ּט טן ּפ רחין ממנּ ן ּת רין 
וא נּ וּ ן  לאתרייהוּ . ואה דּ רן עלמא 
דיצרין  בּ רוּ חא דּ קיּ ן בּ נוֹ י בּ ני  לא נּ וּ ן  מתערין
דּ ׁש לטין  ׁש מ יּ א ּת וֹ לדוֹ ת. למע בּ ד בּ יׁש ין
בּ חילא ארעא  אוֹ לידת ולא כּ הני. לאו ּת ּמ ן

זרוֹ עא  א)דלהוֹ ן קע"ב כּ הני.(שלח וחצדא  
וא נּ וּ ן  וזמנין. ׁש נין בּ כּמ ה  א לּ א  אהדּ רן ולא

עבדוּ .(אלהיא)אלהא לא  וארקא  ׁש מיא די 
דּ לא דתבל, עילּ אה מארעא  יאבדוּ 
יהוֹ ן  ולא  בּ ּה  יׁש טט וּ ן ולא  בּ ּה  יׁש לט וּ ן
ממקרה לאס ּת אבא  נ ׁש א  לבני גּ רמין
ּת חוֹ ת  וּ מן מארעא יאבד וּ  דּ א ועל ליליא.

דּ אתעבידוּ  א)ׁש מיא  ג' דף בּ ׁש מא(לעיל  
כּ מה  א)דּ א לּ ה  האי (ב דּ א  ועל דּ א ּת מר. 

ע לּ אי  מלאכי  יח ׁש ב וּ ן  דּ לא  ּת רגּ וּ ם  קרא 
דּ א ועל לן. יקטרגוּ  ולא  אמרין, דּ עלייה וּ 
מ לּ ה איהוּ  דּ א ּת מר כּ מה  דּ אלּ ה רזא

בּ ּת רגּ וּ ם . אתחלּ ף  דּ לא קדּ יׁש א 

וּ ׁש ני דּ ין. להם לתבּ ע  ר וֹ צה הוּ א
הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם ׁש טים אלּ וּ  ממנּ ים
בּ לּ ילה  והוֹ לכים מ ם , וּ פ וֹ רחים
אחריה  ׁש ּט ע וּ  הדים, אם לנעמה,
להתקרב וח ׁש ב וּ  ראׁש וֹ נים יראים
אלף ׁש ים מדלּ גת  והיא  אליה.
לג בּ י צ יּ וּ רים בּ כּמ ה ונעשׂ ית ּפ רסאוֹ ת,
אדם. בּ ני אחריה ׁש יּ טעוּ  כּ די  אדם  בּ ני

ּפ וֹ רחים וּ ׁש ני א לּ ה ממ נּ ים 
הע וֹ לם  בּ כל וּ מׁש וֹ טטים
מע וֹ ררים  והם למקוֹ מם, וחוֹ זרים
ׁש ל  בּ רוּ ח קין  ׁש ל בניו בּ ני  לאוֹ תם 
ה מים  ּת וֹ לדוֹ ת . לע שׂ וֹ ת רעים יצרים 
כּ אלּ ה, אינם ׁש וֹ לטים  הם ׁש ם
זרע ׁש לּ הם בּ כחם מ וֹ לידה לא והארץ 
אלּ א  חוֹ זרים ולא אלּ ה , כּ מוֹ  וקציר 
אלהי והם וּ זמנּ ים. ׁש נים בּ כּמ ה
יאבדוּ  עשׂ וּ . לא וארקא  המים
יׁש לט וּ  ׁש לּ א ּת בל, ׁש ל עליוֹ נה  מארץ
לבני יגרמוּ  ולא ב ּה , יׁש וֹ טט וּ  ולא ב ּה 
זה  ועל לילה. מּמ קרה לה ּט מא אדם
המים, וּ מ ּת חת מהארץ  יאבדוּ 
ׁש נּ תבּ אר . כּ מ וֹ  אלּ ה , ׁש ל ב ם ׁש נּ עשׂ וּ 
ׁש לּ א  תר גּ וּ ם, הוּ א זה ּפ סוּ ק  ולכן
ׁש עליהם  עליוֹ נים מלאכים יח ׁש בוּ 
זה  ועל לנוּ . יקטרגוּ  ולא אוֹ מרים,
הוּ א  ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  "אלּ ה" ׁש ל הּס וֹ ד

בּ ּת ר גּ וּ ם. מתח לּ ף ׁש לּ א קדוֹ ׁש  דּ בר



יר"מאמרי  ה הר הקמת נב 

    י זר זר הא  ר דְִֵַַַָָָה
ועד, . והתק  י זר זר ְְְְִִֵֶַַַָֹמ ה
 זרת זר הא ר ד הְֵֵֶַָָ

ת א לימב יראל ְְְְִִִֵֵַַָָוציקי 
דּ כתיב,אמר קרא  האי אלעזר, ר בּ י  ליּה  

י) ע "ב)מי(ירמיה  צ"ה ירא (שמות לא 
ׁש בחא מאי יאתה ,  ל כּ י ה גּ וֹ ים מל
קרא האי בּ רי, אלעזר ליּה  אמר איהוּ .
איהוּ  לאו ודּ אי אבל  א ּת מר , דוּ כּת י בּ כּמ ה 

הכי) י)דּ כתיב,(נ "א חכמי (ירמיה בכל  כּ י 
למפּת ח אתא  דּ הא  מלכוּ תם וּ בכל  ה גּ וֹ ים
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א דּ חׁש בין  דח יּ יבין ּפ וּ מא
וּ בגין  דּ ילה וֹ ן. וּ מח ׁש בין הרה וּ רין ידע  לא
דּ זמנא דלהוֹ ן. ׁש טוּ תא  לא וֹ דעא  אית   ּכ
דּ א וּ מוֹ ת  חדא ּפ ילוֹ ס וֹ פא אתא חדא
אמרין  אּת וּ ן לי אמר לגבּ אי, העוֹ לם
כּ להוּ ן  ׁש מיא. רוּ מי בּ כל ׁש לּ יט  דּ אלהכ וֹ ן
אתר ידעי ולא  א דּ בּ קן לא וּ מריין ח יּ ילין
. ּכ כּ ל יקריּה  אסגּ י לא  קרא  האי דּ יליּה .
מלכוּ תם וּ בכל  ה גּ וֹ ים חכמי בכל  כּ י דּ כתיב
דּ י  נׁש א  לבני דא  ׁש יקּ וּ לא  מאי . ֹכּ מ ו מאין

ע"א)לית י קיּ וּ מא .(דף לוֹ ן 

אמרין ותוּ  לה)דּ אּת וּ ן נביא(דברים קם  ולא 
לא בּ י שׂ ראל כּ מ ׁש ה , בּ ישׂ ראל ע וֹ ד
הכי  אוּ ף  קם. הע וֹ לם  בּ א וּ מ וֹ ת אבל קם 
כּ מ וֹ הוּ , אין הגּ וֹ ים  חכמי בּ כל  אימא אנא
אלהא הכי אי אית. י שׂ ראל  בּ חכמי אבל
איהוּ  לאו כּ וותי ּה  ישׂ ראל בּ חכמי  דאית
ות ׁש כּ ח בּ קּ רא אס ּת כּ ל ׁש לּ יטא. ע לּ אה
ודּ אי  ליּה  אמינא יא וּ ת. כּ דקא דּ דיּ יקנא

אמרּת . קא  ׁש ּפ יר 

י ד
ע"א

    י זר זר הא  ר דְִֵַַַָָָה
ועד, . והתק  י זר זר ְְְְִִֵֶַַַָֹמ ה
 זרת זר הא ר ד הְֵֵֶַָָ

ת א לימב יראל ְְְְִִִֵֵַַָָוציקי 
ׁש כּ תוּ באמר זה ּפ ס וּ ק  אלעזר, רבּ י לוֹ  

י ) הגּ וֹ ים (ירמיה מל  ירא לא מי
אמר הוּ א? ׁש בח איזה יאתה, ל כּ י
בּ כּמ ה  נאמר זה ּפ סוּ ק  בּ ני, אלעזר  לוֹ ,
,[ ּכ] לא הוּ א ודּ אי אבל מקוֹ מוֹ ת,
וּ בכל  הגּ וֹ ים חכמי בכל כּ י ׁש כּ תוּ ב
ּפ ה  לפּת ח  בּ א ׁש הרי מלכוּ תם.
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש חוֹ ׁש בים  הר ׁש עים
הרהוּ ריהם  יוֹ דע לא הוּ א
את  לה וֹ דיע  יׁש  ולכן  וּ מח ׁש בוֹ תיהם ,
אלי בּ א אחת ׁש ּפ עם ׁש טוּ תם.
אמר העוֹ לם, מאּמ וֹ ת אחד ּפ ילוֹ סוֹ ף
ׁש וֹ לט ׁש אלהיכם אוֹ מרים אּת ם  לי:
הצּ באוֹ ת  כּ ל המים? רוּ מי בּ כל
יוֹ דעים  ולא מיגים  לא והּמ ר כּ בוֹ ת
את  מגדּ יל לא זה ּפ ס וּ ק מקוֹ מוֹ . את
חכמי בכל כּ י ׁש כּ תוּ ב  , ּכ כּ ל כּ ב וֹ ד וֹ 
מה  . ֹכּ מ ו מאין מלכוּ תם וּ בכל הגּ וֹ ים 
להם  ׁש אין אדם לבני  זה ּק וּ ל

קיּ וּ ם?

א וֹ מריםועוֹ ד , לד)ׁש א ּת ם ולא (דברים  
כּ מׁש ה, בּ ישׂ ראל עוֹ ד נביא קם
בּ אּמ וֹ ת  אבל - קם לא בּ ישׂ ראל
בּ כל  אוֹ מר, אני  ּכ גּ ם קם. הע וֹ לם
בּ חכמי אבל - כּ מ וֹ הוּ  אין ה גּ וֹ ים חכמי
ׁש יּ ׁש  אלוֹ ּה  , ּכ אם יׁש . ישׂ ראל
האלוֹ ּה  אינוֹ  כּ מוֹ הוּ , ישׂ ראל בּ חכמי
ׁש דּ יּ ק ּת י ותמצא  בּ ּפ סוּ ק  עיּ ן הלּ יט.
אמרּת . יפה ו דּ אי לוֹ : אמר ּת י  כּ ראוּ י.

יר"מאמרי  ה הר נג הקמת

אלהי יראת מ ל ְֱִִִֵַַֹציק 
ה וּ אמאן בּ רי ק וּ דׁש א אלּ א  מתים  מחיּ ה  

ואליׁש ע אל יּ הוּ  אתא  בּ לח וֹ דוֹ י,
א לּ א גּ ׁש מים מ וֹ ריד מאן מתייא. ואחי וּ 
אליּ הוּ  אתא  בּ לח וֹ ד וֹ י  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א
עבד  מאן בּ צל וֹ תי ּה . לוֹ ן וּ נחית ל וֹ ן וּ מנע
ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  אלּ א וארעא ׁש מ יּ א 
בּ ק יּ וּ מ וֹ הי  אתקיימוּ  אברהם אתא בּ לח וֹ דוֹ י,
ק וּ דׁש א אלּ א ׁש מ ׁש א מנהיג מאן בּ גיני ּה .
וּ פקּ יד  ליּה  ו ׁש כי יה וֹ ׁש ע אתא  ה וּ א , בּ רי
וּ כתיב, וא ׁש ּת כך ק יּ וּ מיּה  על דּ יקוּ ם  ליּה 

י) ק וּ דׁש א(יהושע עמד. וירח ה מׁש  ויּ דּ וֹ ם
גּ זיר מ ׁש ה  הכי א וּ ף  דּ ין גּ זר גּ וֹ זר ה וּ א  בּ רי
ה וּ א  בּ רי דּ ק וּ דׁש א ותוּ  ואתק יּ ימ וּ . דּ ין גּ זר 
לוֹ  מב ּט לין דּ ישׂ ראל וצדּ יקיּ א גּ זרין גּ וֹ זר 

כג )דּ כתיב, ב יראת (שמואל  מוֹ ׁש ל  צדּ יק 
 למה לוֹ ן ּפ קּ יד  דּ איהוּ  ותוּ  אלהים.
אזל בּ כ לּ א. ליּה  לאתדּ מא מּמ ׁש  בּ א וֹ רח וֹ י
ׁש חלים בּ כפר ואתגיּ יר ּפ ילוֹ ס וֹ פא ההוּ א
א וֹ רייתא וא וֹ ליף קטינאה . יוֹ סי ליּה  וקר וּ ן
דּ הה וּ א וזכּ אין ח כּ ימין  בּ ין ואיה וּ  סגיא.

אתר.

רצה ה א ר דה  מק ְַָָָָָָכל
יראל  ְְְְִִֵֵַַָלהח

והאהׁש ּת א בּ קּ רא  לאסּת כּ לא  אית 
מ)כּ תיב , כּ אין (ישעיה ה גּ וֹ ים כּ ל 

 ירא לא  מי א לּ א  הכא. ר בּ וּ יא  מאי נגדוֹ .
 מל ולאו  איה וּ  הגּ וֹ ים   מל וכי  ה גּ וֹ ים מל
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  אתר בּ כל  אלּ א ישׂ ראל.
אתקרי  ולא בּ י שׂ ראל , לא ׁש ּת בּ חא  בּ עא 

אלהי יראת מ ל ְֱִִִֵַַֹציק 
בּ ר וּ מי הּק דוֹ ׁש  אלּ א מתים? מחיּ ה  

ואליׁש ע אליּ הוּ  בּ א לבדּ וֹ . ה וּ א
אלּ א  גּ ׁש מים? מוֹ ריד מי מתים. והחיוּ 
אליּ הוּ  בּ א לב דּ וֹ . הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מי בּ תפ לּ תוֹ . והוֹ רידם א וֹ תם, וּ מנע 
הּק דוֹ ׁש  אלּ א וארץ? ׁש מים ע שׂ ה 
אברהם  בּ א לב דּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו
מנהיג מי בּ גללוֹ . בעמדם  והתקיּ מ וּ 
ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אלּ א ה מ ׁש ? את

וצ וּ ה  והׁש ּת יקוֹ  יהוֹ ׁש ע  ׁש יּ עמד בּ א וּ  
וכתוּ ב וׁש קט, עמדוֹ  י )על ויּ דּ ם (יהושע 

הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עמד. וירח  המׁש 
גּ זר גּ זר מׁש ה  ּכ גּ ם - דּ ין גּ זר גּ וֹ זר 
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  וע וֹ ד, והתקיּ ם. דּ ין
י שׂ ראל  וצ דּ יקי  - גּ זר וֹ ת גּ וֹ זר הוּ א

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם, כג )מב ּט לים ב  (שמואל 
ועוֹ ד, אלהים. יראת מוֹ ׁש ל צ דּ יק
בּ דרכיו  ללכת  אוֹ תם מצ וּ ה ׁש הוּ א 
אוֹ תוֹ  הל בּ כּ ל. לוֹ  להתדּ ּמ וֹ ת מ ּמ ׁש 
ׁש חלים, בּ כפר והתגּ יּ ר  ּפ ילוֹ סוֹ ף
ּת וֹ רה  ולמד קטינאה, יוֹ סי לוֹ  וקראוּ 
אוֹ תוֹ  וצ דּ יקי  חכמי  בּ ין והוּ א הר בּ ה,

מקוֹ ם.

רצה ה א ר דה  מק ְַָָָָָָכל
יראל  ְְְְִִֵֵַַָלהח

כּ תוּ בכּ עת והרי בּ ּפ סוּ ק, להס ּת כּ ל יׁש  
מ ) נגדּ וֹ ,(ישעיה  כּ אין ה גּ וֹ ים כּ ל

ירא לא  מי אלּ א, כּ אן? הרבּ וּ י מה
ולא  הוּ א, הגּ וֹ ים מל וכי  הגּ וֹ ים, מל
מק וֹ ם  בּ כל אלּ א ישׂ ראל? מל
להׁש ּת בּ ח רצה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 



יר"מאמרי  ה הר הקמת נב 

    י זר זר הא  ר דְִֵַַַָָָה
ועד, . והתק  י זר זר ְְְְִִֵֶַַַָֹמ ה
 זרת זר הא ר ד הְֵֵֶַָָ

ת א לימב יראל ְְְְִִִֵֵַַָָוציקי 
דּ כתיב,אמר קרא  האי אלעזר, ר בּ י  ליּה  

י) ע "ב)מי(ירמיה  צ"ה ירא (שמות לא 
ׁש בחא מאי יאתה ,  ל כּ י ה גּ וֹ ים מל
קרא האי בּ רי, אלעזר ליּה  אמר איהוּ .
איהוּ  לאו ודּ אי אבל  א ּת מר , דוּ כּת י בּ כּמ ה 

הכי) י)דּ כתיב,(נ "א חכמי (ירמיה בכל  כּ י 
למפּת ח אתא  דּ הא  מלכוּ תם וּ בכל  ה גּ וֹ ים
ה וּ א בּ רי דּ קוּ דׁש א דּ חׁש בין  דח יּ יבין ּפ וּ מא
וּ בגין  דּ ילה וֹ ן. וּ מח ׁש בין הרה וּ רין ידע  לא
דּ זמנא דלהוֹ ן. ׁש טוּ תא  לא וֹ דעא  אית   ּכ
דּ א וּ מוֹ ת  חדא ּפ ילוֹ ס וֹ פא אתא חדא
אמרין  אּת וּ ן לי אמר לגבּ אי, העוֹ לם
כּ להוּ ן  ׁש מיא. רוּ מי בּ כל ׁש לּ יט  דּ אלהכ וֹ ן
אתר ידעי ולא  א דּ בּ קן לא וּ מריין ח יּ ילין
. ּכ כּ ל יקריּה  אסגּ י לא  קרא  האי דּ יליּה .
מלכוּ תם וּ בכל  ה גּ וֹ ים חכמי בכל  כּ י דּ כתיב
דּ י  נׁש א  לבני דא  ׁש יקּ וּ לא  מאי . ֹכּ מ ו מאין

ע"א)לית י קיּ וּ מא .(דף לוֹ ן 

אמרין ותוּ  לה)דּ אּת וּ ן נביא(דברים קם  ולא 
לא בּ י שׂ ראל כּ מ ׁש ה , בּ ישׂ ראל ע וֹ ד
הכי  אוּ ף  קם. הע וֹ לם  בּ א וּ מ וֹ ת אבל קם 
כּ מ וֹ הוּ , אין הגּ וֹ ים  חכמי בּ כל  אימא אנא
אלהא הכי אי אית. י שׂ ראל  בּ חכמי אבל
איהוּ  לאו כּ וותי ּה  ישׂ ראל בּ חכמי  דאית
ות ׁש כּ ח בּ קּ רא אס ּת כּ ל ׁש לּ יטא. ע לּ אה
ודּ אי  ליּה  אמינא יא וּ ת. כּ דקא דּ דיּ יקנא

אמרּת . קא  ׁש ּפ יר 

י ד
ע"א

    י זר זר הא  ר דְִֵַַַָָָה
ועד, . והתק  י זר זר ְְְְִִֵֶַַַָֹמ ה
 זרת זר הא ר ד הְֵֵֶַָָ

ת א לימב יראל ְְְְִִִֵֵַַָָוציקי 
ׁש כּ תוּ באמר זה ּפ ס וּ ק  אלעזר, רבּ י לוֹ  

י ) הגּ וֹ ים (ירמיה מל  ירא לא מי
אמר הוּ א? ׁש בח איזה יאתה, ל כּ י
בּ כּמ ה  נאמר זה ּפ סוּ ק  בּ ני, אלעזר  לוֹ ,
,[ ּכ] לא הוּ א ודּ אי אבל מקוֹ מוֹ ת,
וּ בכל  הגּ וֹ ים חכמי בכל כּ י ׁש כּ תוּ ב
ּפ ה  לפּת ח  בּ א ׁש הרי מלכוּ תם.
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש חוֹ ׁש בים  הר ׁש עים
הרהוּ ריהם  יוֹ דע לא הוּ א
את  לה וֹ דיע  יׁש  ולכן  וּ מח ׁש בוֹ תיהם ,
אלי בּ א אחת ׁש ּפ עם ׁש טוּ תם.
אמר העוֹ לם, מאּמ וֹ ת אחד ּפ ילוֹ סוֹ ף
ׁש וֹ לט ׁש אלהיכם אוֹ מרים אּת ם  לי:
הצּ באוֹ ת  כּ ל המים? רוּ מי בּ כל
יוֹ דעים  ולא מיגים  לא והּמ ר כּ בוֹ ת
את  מגדּ יל לא זה ּפ ס וּ ק מקוֹ מוֹ . את
חכמי בכל כּ י ׁש כּ תוּ ב  , ּכ כּ ל כּ ב וֹ ד וֹ 
מה  . ֹכּ מ ו מאין מלכוּ תם וּ בכל הגּ וֹ ים 
להם  ׁש אין אדם לבני  זה ּק וּ ל

קיּ וּ ם?

א וֹ מריםועוֹ ד , לד)ׁש א ּת ם ולא (דברים  
כּ מׁש ה, בּ ישׂ ראל עוֹ ד נביא קם
בּ אּמ וֹ ת  אבל - קם לא בּ ישׂ ראל
בּ כל  אוֹ מר, אני  ּכ גּ ם קם. הע וֹ לם
בּ חכמי אבל - כּ מ וֹ הוּ  אין ה גּ וֹ ים חכמי
ׁש יּ ׁש  אלוֹ ּה  , ּכ אם יׁש . ישׂ ראל
האלוֹ ּה  אינוֹ  כּ מוֹ הוּ , ישׂ ראל בּ חכמי
ׁש דּ יּ ק ּת י ותמצא  בּ ּפ סוּ ק  עיּ ן הלּ יט.
אמרּת . יפה ו דּ אי לוֹ : אמר ּת י  כּ ראוּ י.

יר"מאמרי  ה הר נג הקמת

אלהי יראת מ ל ְֱִִִֵַַֹציק 
ה וּ אמאן בּ רי ק וּ דׁש א אלּ א  מתים  מחיּ ה  

ואליׁש ע אל יּ הוּ  אתא  בּ לח וֹ דוֹ י,
א לּ א גּ ׁש מים מ וֹ ריד מאן מתייא. ואחי וּ 
אליּ הוּ  אתא  בּ לח וֹ ד וֹ י  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א
עבד  מאן בּ צל וֹ תי ּה . לוֹ ן וּ נחית ל וֹ ן וּ מנע
ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  אלּ א וארעא ׁש מ יּ א 
בּ ק יּ וּ מ וֹ הי  אתקיימוּ  אברהם אתא בּ לח וֹ דוֹ י,
ק וּ דׁש א אלּ א ׁש מ ׁש א מנהיג מאן בּ גיני ּה .
וּ פקּ יד  ליּה  ו ׁש כי יה וֹ ׁש ע אתא  ה וּ א , בּ רי
וּ כתיב, וא ׁש ּת כך ק יּ וּ מיּה  על דּ יקוּ ם  ליּה 

י) ק וּ דׁש א(יהושע עמד. וירח ה מׁש  ויּ דּ וֹ ם
גּ זיר מ ׁש ה  הכי א וּ ף  דּ ין גּ זר גּ וֹ זר ה וּ א  בּ רי
ה וּ א  בּ רי דּ ק וּ דׁש א ותוּ  ואתק יּ ימ וּ . דּ ין גּ זר 
לוֹ  מב ּט לין דּ ישׂ ראל וצדּ יקיּ א גּ זרין גּ וֹ זר 

כג )דּ כתיב, ב יראת (שמואל  מוֹ ׁש ל  צדּ יק 
 למה לוֹ ן ּפ קּ יד  דּ איהוּ  ותוּ  אלהים.
אזל בּ כ לּ א. ליּה  לאתדּ מא מּמ ׁש  בּ א וֹ רח וֹ י
ׁש חלים בּ כפר ואתגיּ יר ּפ ילוֹ ס וֹ פא ההוּ א
א וֹ רייתא וא וֹ ליף קטינאה . יוֹ סי ליּה  וקר וּ ן
דּ הה וּ א וזכּ אין ח כּ ימין  בּ ין ואיה וּ  סגיא.

אתר.

רצה ה א ר דה  מק ְַָָָָָָכל
יראל  ְְְְִִֵֵַַָלהח

והאהׁש ּת א בּ קּ רא  לאסּת כּ לא  אית 
מ)כּ תיב , כּ אין (ישעיה ה גּ וֹ ים כּ ל 

 ירא לא  מי א לּ א  הכא. ר בּ וּ יא  מאי נגדוֹ .
 מל ולאו  איה וּ  הגּ וֹ ים   מל וכי  ה גּ וֹ ים מל
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  אתר בּ כל  אלּ א ישׂ ראל.
אתקרי  ולא בּ י שׂ ראל , לא ׁש ּת בּ חא  בּ עא 

אלהי יראת מ ל ְֱִִִֵַַֹציק 
בּ ר וּ מי הּק דוֹ ׁש  אלּ א מתים? מחיּ ה  

ואליׁש ע אליּ הוּ  בּ א לבדּ וֹ . ה וּ א
אלּ א  גּ ׁש מים? מוֹ ריד מי מתים. והחיוּ 
אליּ הוּ  בּ א לב דּ וֹ . הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
מי בּ תפ לּ תוֹ . והוֹ רידם א וֹ תם, וּ מנע 
הּק דוֹ ׁש  אלּ א וארץ? ׁש מים ע שׂ ה 
אברהם  בּ א לב דּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו
מנהיג מי בּ גללוֹ . בעמדם  והתקיּ מ וּ 
ה וּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אלּ א ה מ ׁש ? את

וצ וּ ה  והׁש ּת יקוֹ  יהוֹ ׁש ע  ׁש יּ עמד בּ א וּ  
וכתוּ ב וׁש קט, עמדוֹ  י )על ויּ דּ ם (יהושע 

הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עמד. וירח  המׁש 
גּ זר גּ זר מׁש ה  ּכ גּ ם - דּ ין גּ זר גּ וֹ זר 
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  וע וֹ ד, והתקיּ ם. דּ ין
י שׂ ראל  וצ דּ יקי  - גּ זר וֹ ת גּ וֹ זר הוּ א

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם, כג )מב ּט לים ב  (שמואל 
ועוֹ ד, אלהים. יראת מוֹ ׁש ל צ דּ יק
בּ דרכיו  ללכת  אוֹ תם מצ וּ ה ׁש הוּ א 
אוֹ תוֹ  הל בּ כּ ל. לוֹ  להתדּ ּמ וֹ ת מ ּמ ׁש 
ׁש חלים, בּ כפר והתגּ יּ ר  ּפ ילוֹ סוֹ ף
ּת וֹ רה  ולמד קטינאה, יוֹ סי לוֹ  וקראוּ 
אוֹ תוֹ  וצ דּ יקי  חכמי  בּ ין והוּ א הר בּ ה,

מקוֹ ם.

רצה ה א ר דה  מק ְַָָָָָָכל
יראל  ְְְְִִֵֵַַָלהח

כּ תוּ בכּ עת והרי בּ ּפ סוּ ק, להס ּת כּ ל יׁש  
מ ) נגדּ וֹ ,(ישעיה  כּ אין ה גּ וֹ ים כּ ל

ירא לא  מי אלּ א, כּ אן? הרבּ וּ י מה
ולא  הוּ א, הגּ וֹ ים מל וכי  הגּ וֹ ים, מל
מק וֹ ם  בּ כל אלּ א ישׂ ראל? מל
להׁש ּת בּ ח רצה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
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דּ כתיב, בּ לח וֹ ד וֹ י . ישׂ ראל על ה)אלא  (שמות  
וּ כתיב, העברים , אלהי ישׂ ראל אלהי

מד) מל (ישעיה ישׂ ראל.  מל יי אמר כּ ה 
ּפ טרוֹ ן  הע וֹ לם  אוּ מ וֹ ת אמר וּ  ודּ אי. ישׂ ראל
לא מלכיכ וֹ ן  דּ הא  בּ ׁש מיא  לן אית אחרן
לא ועלנא בּ לחוֹ דיכוֹ ן עלייכוּ  אלא  ׁש ליט 

ׁש ליט .

ה גּ וֹ יםאתא  מל  ירא לא  מי ואמר  קרא  
לון  ולאלקאה לון לרדאה עילאה מלכא (נ"א

לעילא  מנך לדחלא יאתה לך כי רעותיה . בהון ולמעבד

הגוים) חכמי בכל כי רברבן ותתא. ׁש לּ יטין  אלּ ין
בּ הה וּ אדּ י  מלכ וּ תם  וּ בכל  עלייהוּ . ממ נּ ן  

ׁש לּ יטין  מלכּ וון אר בּ ע  דּ הא דּ לעילא . מלכוּ 
ׁש אר כּ ל על  בּ רעוּ תיּה  וׁש לטין לעילא  אית
אפלּ וּ  דּ יעביד בּ ה וּ  לית  דּ א כּ ל ועם ע ּמ ין.
דּ כתיב, לוֹ ן דּ ּפ קּ יד כּ מה א לּ א  זעירא  מ לּ ה 

ד) ודיירי (דניאל ׁש מיא בּ חיל עביד וּ כמצבּ יה
ורברבן  ממנּ ן אנּ וּ ן ה גּ וֹ ים חכמי ארעא.
בּ כל הוה. מ נּ ייה וּ  דּ להוֹ ן דּ חכמתא דּ לעילא 
דאּת מר. כּ מה  דּ ׁש ליט  מלכ וּ תא מלכוּ תם 

כּ פ ׁש טי ּה . קרא  ה וּ א ודא

מלכ וּ תם .אבל וּ בכל הגּ וֹ ים  חכמי בּ כל  
קדמאי, בּ ספרי א ׁש כּ חנא האי
דּ את ּפ קּ דן  גּ ב על אף וחיילין מריין דּ א נּ וּ ן
למעבּ ד  חד  לכל וּ פקּ יד דּ עלמא מלּ ין על

הוּ א  מאן ולא עבידּת א , קדישא (סתימא 
כּ מוֹ .כרעותיה) מנּ ייה וּ  חד ׁש וּ ם דּ יעביד

י שׂ ראל  על רק  - נקרא  ולא בּ ישׂ ראל,
ׁש כּ ת וּ ב  ה )לבדּ ם, י שׂ ראל (שמות אלהי 

ה' אמר כּ ה וכתוּ ב  העברים. אלהי
בּ ודּ אי. ישׂ ראל מל י שׂ ראל. מל
לנוּ  אחר ּפ טרוֹ ן  הע וֹ לם: א ּמ וֹ ת  אמר וּ 
ׁש וֹ לט לא מלכּ כם ׁש הרי בּ מים,
אינוֹ  ועלינוּ  לב דּ כם, עליכם אלּ א

ׁש וֹ לט.

מלבּ א ירא לא מי ואמר, ה ּפ סוּ ק  
לרדּ וֹ ת  העליוֹ ן  הּמ ל [נ "א ה גּ וֹ ים
רצ וֹ נוֹ . בּ הם  ולע שׂ וֹ ת וּ להלק וֹ תם בּ הם 
למעלה   מּמ לירא  יאתה, ל כּ י
אלּ ה  - הגּ וֹ ים] חכמי בכל כּ י וּ למּט ה.
עליהם. הממ נּ ים  גּ דוֹ לים ׁש לּ יטים
ההיא  בּ ּמ לכוּ ת - מלכוּ תם וּ בכל 
מלכיּ וֹ ת  ארבּ ע ׁש הרי ׁש לּ מעלה,
וׁש וֹ לטוֹ ת  למעלה, יׁש  ׁש וֹ לטוֹ ת
כּ ל  ועם הע ּמ ים, ׁש אר  כּ ל על בּ רצ וֹ נוֹ 
קטן  דּ בר אפלּ וּ  ׁש יּ ע שׂ ה  בּ הם אין זה

אוֹ  ׁש צּ וּ ה כּ מוֹ  ׁש כּ תוּ באלּ א כּ מוֹ  תם, 
ד) ה מים (דניאל בּ צבא  ע וֹ שׂ ה וכרצ וֹ נ וֹ 

אוֹ תם  - הגּ וֹ ים חכמי הארץ. וּ בדיּ רי
ׁש לּ מעלה  והגּ דוֹ לים הממ נּ ים
- מלכוּ תם וּ בכל מהם. היא  ׁש חכמתם 
וזה  ׁש נּ אמר . כּ מ וֹ  הלּ טת, הּמ לכוּ ת

כּ פׁש וּ טוֹ . הּמ קרא

מלכוּ תם אבל  וּ בכל הגּ וֹ ים חכמי בּ כל 
בּ ספרי מצאנוּ  זה את -
וּ צבא וֹ ת, מרכּ ב וֹ ת  ׁש אוֹ תן  הרא ׁש וֹ נים,
הע וֹ לם  דּ ברי על ׁש נּ תמ נּ וּ  גּ ב על אף 
מיהוּ  ּפ ע לּ תוֹ , לע שׂ וֹ ת אחד לכל וּ מנּ ה
ׁש יּ ע שׂ ה  כרצ וֹ נ וֹ ] ולא  קדוֹ ׁש  [נסּת ר 

יר"מאמרי  ה הר נההקמת

רׁש ים וא ּת  בּ עיל וּ יא, רׁש ים דּ אנּת  בּ גין
יי,  ֹכּ מו מאין הוּ א ודא  מכּ לּ ה וּ . בּ עוֹ בד
ולהוי  דּ יעביד  ק דּ יׁש א סתימאה  ה וּ א  מאן

 ל דּ מי ויהא  ותּת א . עילא   ֹ(בכל)כּ מ ו 
ׁש מים(בכולא) ק דּ יׁש א דמל כּ א ע וֹ בדא  ,

א נּ וּ ן אבל מה)וארץ , וחמ וּ דיהם(ישעיה ּת ה וּ  
כּ תיב  ה וּ א בּ רי בּ קוּ דׁש א יוֹ עילוּ . בּ ל
בּ מלכוּ תם וגו', אלהים בּ רא  בּ רא ׁש ית 

ובה וּ . תהוּ  היתה  והארץ  כּ תיב

ה לּ וּ לאאמר בּ ני לחברייא  ׁש מעוֹ ן  רבּ י 
ק וּ טא יק ט  מ נּ כ וֹ ן  חד כּ ל  דא,
א לּ עזר בּ ריּה . אלעזר לרבּ י אמר  ל כּ לּ ה . חד
אס ּת כּ ל למחר  דּ הא  לכּ לּ ה  חד נבזבּ זא  הב

הוא) בריך  בה)(קודשא לח וּ ּפ ה(נ"א יע וּ ל כּ ד 
היכלא בּ ני לּה  דּ יהב וּ  וּ ׁש בחין ׁש ירין בּ א נּ וּ ן

קּמ י ּה . לקיּ ימא

ונכנסת עלה היא הה ל בר ת אְְְִִֶֶֶֶַָָָ
הא נפי  ירדתי ר  ואחר  א, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

דה הע רא י על ְֵַַָָָָָורה 
ואמרּפ תח אלעזר ג )רבּ י השירים מי (שיר 

ב) וגו',(קע "ו הּמ ד בּ ר  מן עוֹ לה  זאת 
ק דּ וּ ׁש ין דּ תרין כּ ללא זאת, (קדישין)מי 

חדא . וקוּ רא  חדא בּ חבּ וּ רא עלמין דּ תרין
קדׁש  דּ הא קדׁש ין. קד ׁש  למהוי מּמ ׁש  ע וֹ לה 
למהוי  בּ גין בּ זא"ת. ואתחבּ רא  מ "י. קדׁש ין

הּמ ד בּ ר(זאת) מן קדׁש ין. קדׁש  דּ איהי ע וֹ לה 
וּ למיעל כלּ ה  למהוי  ירתא  ה ּמ דבּ ר מן  דּ הא
כּ מא עוֹ לה  איהי הּמ ד בּ ר מן ּת וּ  לחּפ ה .

אמר, ד)דא ּת  השירים נאוה(שיר וּ מדבּ ר 

ע"ב  י ד

ׁש אּת ה  בּ גלל ? ֹכּ מ ו מהם אחד ׁש וּ ם
 ׂבּ מע ש ר ׁש וּ ם ואּת ה בּ ע לּ וּ י, ר ׁש וּ ם
מיהוּ  ה'.  ֹכּ מ ו מאין וזהוּ  מ כּ לּ ם .
 ֹכמ ו ויהיה ׁש יּ עשׂ ה קדוֹ ׁש  נס ּת ר 
בּ כּ ל? ל דוֹ מה ויהיה וּ למּט ה למעלה
וארץ . ׁש מים הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל מעשׂ ה

הם מד)אבל בּ ל (ישעיה וחמ וּ דיהם ּת הוּ  
כּ תוּ ב בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א יוֹ עילוּ .
בּ מלכוּ תם  וכוּ ', אלהים  בּ רא בּ ראׁש ית

ובהוּ . תה וּ  היתה והארץ כּ תוּ ב

בּ ניאמר לחברים, ׁש מע וֹ ן ר בּ י 
מ כּ ם  אחד כּ ל זוֹ , הלּ וּ לא 
לר בּ י אמר  לכּ לּ ה. אחד קוּ ט יקט
אחת  מּת נה ּת ן אלעזר , בּ נוֹ , אלעזר 
[הּק דוֹ ׁש  יסּת כּ ל מחר ׁש הרי לכּ לּ ה,
לחּפ ה  כּ ׁש יּ כּ נס בּ ּה ] [נ "א הוּ א]  ּבּ רו

וּ ׁש בחים  ׁש ירים (אצעדוֹ תבּ אוֹ תם  

ההיכל וּ צמידים ) בּ ני לּה  ׁש נּ וֹ תנים  
לפניו. לעמד

ונכנסת עלה היא הה ל בר ת אְְְִִֶֶֶֶַָָָ
ירדת ר  ואחר  האא, נפי יְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

דה הע רא י על ְֵַַָָָָָורה 
ואמר,ּפ תח  אלעזר  ג )רבּ י מי(שיר 

עלה  מיזאת  וגוֹ '. הּמ דבּ ר מן 
ׁש ני ׁש ל קדוֹ ׁש ים ׁש ני ׁש ל הכּ לל - זאת
- אחד וקׁש ר  אחד בּ חבּ וּ ר ע וֹ למוֹ ת 
ׁש הרי קדׁש ים. קדׁש  להי וֹ ת מ ּמ ׁש  עלה
זא"ת  עם וּ מתח בּ ר מ"י , קדׁש ים קדׁש 
קדׁש  ׁש היא עוֹ לה, להיוֹ ת כּ די
מן  ׁש הרי - הּמ דבּ ר מן קדׁש ים.
וּ להכּ נס כּ לּ ה להיוֹ ת יר ׁש ה הּמ דבּ ר
עוֹ לה, היא הּמ דבּ ר מן וע וֹ ד , לח ּפ ה.
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דּ כתיב, בּ לח וֹ ד וֹ י . ישׂ ראל על ה)אלא  (שמות  
וּ כתיב, העברים , אלהי ישׂ ראל אלהי

מד) מל (ישעיה ישׂ ראל.  מל יי אמר כּ ה 
ּפ טרוֹ ן  הע וֹ לם  אוּ מ וֹ ת אמר וּ  ודּ אי. ישׂ ראל
לא מלכיכ וֹ ן  דּ הא  בּ ׁש מיא  לן אית אחרן
לא ועלנא בּ לחוֹ דיכוֹ ן עלייכוּ  אלא  ׁש ליט 

ׁש ליט .

ה גּ וֹ יםאתא  מל  ירא לא  מי ואמר  קרא  
לון  ולאלקאה לון לרדאה עילאה מלכא (נ"א

לעילא  מנך לדחלא יאתה לך כי רעותיה . בהון ולמעבד

הגוים) חכמי בכל כי רברבן ותתא. ׁש לּ יטין  אלּ ין
בּ הה וּ אדּ י  מלכ וּ תם  וּ בכל  עלייהוּ . ממ נּ ן  

ׁש לּ יטין  מלכּ וון אר בּ ע  דּ הא דּ לעילא . מלכוּ 
ׁש אר כּ ל על  בּ רעוּ תיּה  וׁש לטין לעילא  אית
אפלּ וּ  דּ יעביד בּ ה וּ  לית  דּ א כּ ל ועם ע ּמ ין.
דּ כתיב, לוֹ ן דּ ּפ קּ יד כּ מה א לּ א  זעירא  מ לּ ה 

ד) ודיירי (דניאל ׁש מיא בּ חיל עביד וּ כמצבּ יה
ורברבן  ממנּ ן אנּ וּ ן ה גּ וֹ ים חכמי ארעא.
בּ כל הוה. מ נּ ייה וּ  דּ להוֹ ן דּ חכמתא דּ לעילא 
דאּת מר. כּ מה  דּ ׁש ליט  מלכ וּ תא מלכוּ תם 

כּ פ ׁש טי ּה . קרא  ה וּ א ודא

מלכ וּ תם .אבל וּ בכל הגּ וֹ ים  חכמי בּ כל  
קדמאי, בּ ספרי א ׁש כּ חנא האי
דּ את ּפ קּ דן  גּ ב על אף וחיילין מריין דּ א נּ וּ ן
למעבּ ד  חד  לכל וּ פקּ יד דּ עלמא מלּ ין על

הוּ א  מאן ולא עבידּת א , קדישא (סתימא 
כּ מוֹ .כרעותיה) מנּ ייה וּ  חד ׁש וּ ם דּ יעביד

י שׂ ראל  על רק  - נקרא  ולא בּ ישׂ ראל,
ׁש כּ ת וּ ב  ה )לבדּ ם, י שׂ ראל (שמות אלהי 

ה' אמר כּ ה וכתוּ ב  העברים. אלהי
בּ ודּ אי. ישׂ ראל מל י שׂ ראל. מל
לנוּ  אחר ּפ טרוֹ ן  הע וֹ לם: א ּמ וֹ ת  אמר וּ 
ׁש וֹ לט לא מלכּ כם ׁש הרי בּ מים,
אינוֹ  ועלינוּ  לב דּ כם, עליכם אלּ א

ׁש וֹ לט.

מלבּ א ירא לא מי ואמר, ה ּפ סוּ ק  
לרדּ וֹ ת  העליוֹ ן  הּמ ל [נ "א ה גּ וֹ ים
רצ וֹ נוֹ . בּ הם  ולע שׂ וֹ ת וּ להלק וֹ תם בּ הם 
למעלה   מּמ לירא  יאתה, ל כּ י
אלּ ה  - הגּ וֹ ים] חכמי בכל כּ י וּ למּט ה.
עליהם. הממ נּ ים  גּ דוֹ לים ׁש לּ יטים
ההיא  בּ ּמ לכוּ ת - מלכוּ תם וּ בכל 
מלכיּ וֹ ת  ארבּ ע ׁש הרי ׁש לּ מעלה,
וׁש וֹ לטוֹ ת  למעלה, יׁש  ׁש וֹ לטוֹ ת
כּ ל  ועם הע ּמ ים, ׁש אר  כּ ל על בּ רצ וֹ נוֹ 
קטן  דּ בר אפלּ וּ  ׁש יּ ע שׂ ה  בּ הם אין זה

אוֹ  ׁש צּ וּ ה כּ מוֹ  ׁש כּ תוּ באלּ א כּ מוֹ  תם, 
ד) ה מים (דניאל בּ צבא  ע וֹ שׂ ה וכרצ וֹ נ וֹ 

אוֹ תם  - הגּ וֹ ים חכמי הארץ. וּ בדיּ רי
ׁש לּ מעלה  והגּ דוֹ לים הממ נּ ים
- מלכוּ תם וּ בכל מהם. היא  ׁש חכמתם 
וזה  ׁש נּ אמר . כּ מ וֹ  הלּ טת, הּמ לכוּ ת

כּ פׁש וּ טוֹ . הּמ קרא

מלכוּ תם אבל  וּ בכל הגּ וֹ ים חכמי בּ כל 
בּ ספרי מצאנוּ  זה את -
וּ צבא וֹ ת, מרכּ ב וֹ ת  ׁש אוֹ תן  הרא ׁש וֹ נים,
הע וֹ לם  דּ ברי על ׁש נּ תמ נּ וּ  גּ ב על אף 
מיהוּ  ּפ ע לּ תוֹ , לע שׂ וֹ ת אחד לכל וּ מנּ ה
ׁש יּ ע שׂ ה  כרצ וֹ נ וֹ ] ולא  קדוֹ ׁש  [נסּת ר 

יר"מאמרי  ה הר נההקמת

רׁש ים וא ּת  בּ עיל וּ יא, רׁש ים דּ אנּת  בּ גין
יי,  ֹכּ מו מאין הוּ א ודא  מכּ לּ ה וּ . בּ עוֹ בד
ולהוי  דּ יעביד  ק דּ יׁש א סתימאה  ה וּ א  מאן

 ל דּ מי ויהא  ותּת א . עילא   ֹ(בכל)כּ מ ו 
ׁש מים(בכולא) ק דּ יׁש א דמל כּ א ע וֹ בדא  ,

א נּ וּ ן אבל מה)וארץ , וחמ וּ דיהם(ישעיה ּת ה וּ  
כּ תיב  ה וּ א בּ רי בּ קוּ דׁש א יוֹ עילוּ . בּ ל
בּ מלכוּ תם וגו', אלהים בּ רא  בּ רא ׁש ית 

ובה וּ . תהוּ  היתה  והארץ  כּ תיב

ה לּ וּ לאאמר בּ ני לחברייא  ׁש מעוֹ ן  רבּ י 
ק וּ טא יק ט  מ נּ כ וֹ ן  חד כּ ל  דא,
א לּ עזר בּ ריּה . אלעזר לרבּ י אמר  ל כּ לּ ה . חד
אס ּת כּ ל למחר  דּ הא  לכּ לּ ה  חד נבזבּ זא  הב

הוא) בריך  בה)(קודשא לח וּ ּפ ה(נ"א יע וּ ל כּ ד 
היכלא בּ ני לּה  דּ יהב וּ  וּ ׁש בחין ׁש ירין בּ א נּ וּ ן

קּמ י ּה . לקיּ ימא

ונכנסת עלה היא הה ל בר ת אְְְִִֶֶֶֶַָָָ
הא נפי  ירדתי ר  ואחר  א, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

דה הע רא י על ְֵַַָָָָָורה 
ואמרּפ תח אלעזר ג )רבּ י השירים מי (שיר 

ב) וגו',(קע "ו הּמ ד בּ ר  מן עוֹ לה  זאת 
ק דּ וּ ׁש ין דּ תרין כּ ללא זאת, (קדישין)מי 

חדא . וקוּ רא  חדא בּ חבּ וּ רא עלמין דּ תרין
קדׁש  דּ הא קדׁש ין. קד ׁש  למהוי מּמ ׁש  ע וֹ לה 
למהוי  בּ גין בּ זא"ת. ואתחבּ רא  מ "י. קדׁש ין

הּמ ד בּ ר(זאת) מן קדׁש ין. קדׁש  דּ איהי ע וֹ לה 
וּ למיעל כלּ ה  למהוי  ירתא  ה ּמ דבּ ר מן  דּ הא
כּ מא עוֹ לה  איהי הּמ ד בּ ר מן ּת וּ  לחּפ ה .

אמר, ד)דא ּת  השירים נאוה(שיר וּ מדבּ ר 

ע"ב  י ד

ׁש אּת ה  בּ גלל ? ֹכּ מ ו מהם אחד ׁש וּ ם
 ׂבּ מע ש ר ׁש וּ ם ואּת ה בּ ע לּ וּ י, ר ׁש וּ ם
מיהוּ  ה'.  ֹכּ מ ו מאין וזהוּ  מ כּ לּ ם .
 ֹכמ ו ויהיה ׁש יּ עשׂ ה קדוֹ ׁש  נס ּת ר 
בּ כּ ל? ל דוֹ מה ויהיה וּ למּט ה למעלה
וארץ . ׁש מים הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל מעשׂ ה

הם מד)אבל בּ ל (ישעיה וחמ וּ דיהם ּת הוּ  
כּ תוּ ב בּ ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א יוֹ עילוּ .
בּ מלכוּ תם  וכוּ ', אלהים  בּ רא בּ ראׁש ית

ובהוּ . תה וּ  היתה והארץ כּ תוּ ב

בּ ניאמר לחברים, ׁש מע וֹ ן ר בּ י 
מ כּ ם  אחד כּ ל זוֹ , הלּ וּ לא 
לר בּ י אמר  לכּ לּ ה. אחד קוּ ט יקט
אחת  מּת נה ּת ן אלעזר , בּ נוֹ , אלעזר 
[הּק דוֹ ׁש  יסּת כּ ל מחר ׁש הרי לכּ לּ ה,
לחּפ ה  כּ ׁש יּ כּ נס בּ ּה ] [נ "א הוּ א]  ּבּ רו

וּ ׁש בחים  ׁש ירים (אצעדוֹ תבּ אוֹ תם  

ההיכל וּ צמידים ) בּ ני לּה  ׁש נּ וֹ תנים  
לפניו. לעמד

ונכנסת עלה היא הה ל בר ת אְְְִִֶֶֶֶַָָָ
ירדת ר  ואחר  האא, נפי יְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

דה הע רא י על ְֵַַָָָָָורה 
ואמר,ּפ תח  אלעזר  ג )רבּ י מי(שיר 

עלה  מיזאת  וגוֹ '. הּמ דבּ ר מן 
ׁש ני ׁש ל קדוֹ ׁש ים ׁש ני ׁש ל הכּ לל - זאת
- אחד וקׁש ר  אחד בּ חבּ וּ ר ע וֹ למוֹ ת 
ׁש הרי קדׁש ים. קדׁש  להי וֹ ת מ ּמ ׁש  עלה
זא"ת  עם וּ מתח בּ ר מ"י , קדׁש ים קדׁש 
קדׁש  ׁש היא עוֹ לה, להיוֹ ת כּ די
מן  ׁש הרי - הּמ דבּ ר מן קדׁש ים.
וּ להכּ נס כּ לּ ה להיוֹ ת יר ׁש ה הּמ דבּ ר
עוֹ לה, היא הּמ דבּ ר מן וע וֹ ד , לח ּפ ה.
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מדבּ ר  ע "ב)בּ הה וּ א  י בּ שׂ פוון (דף דּ לחיׁש וּ  
עוֹ לה . איהי

דכתיב,ותנינן ד)מאי א האלהים(שמואל 
הם א לּ ה  האלּ ה הא דּ ירים
מכּ ה בּ כל מצרים את ה ּמ כּ ים האלהים 
בּ רי קוּ דׁש א לוֹ ן דּ עבד  כּ ל וכי  בּ ּמ ד בּ ר.
א לּ א הוה . בּ יוּ בא  והא הוה, בּ ּמ ד בּ ר ה וּ א 

אמר, דא ּת  כּ מא  בּ דבּ וּ רא , (שירבּ ּמ דבּ ר , 
ד) וּ כתיב,השירים נאוה . עה)וּ מד בּ ר (תהלים 

הּמ דבּ ר , מן עוֹ לה הכי א וּ ף הרים . מ ּמ דבּ ר
דּ פוּ מא מ לּ ה  בּ ההיא ודּ אי. הּמ דבּ ר  מן
דּ א ּמ א , גּ דפי בּ ין ואעלת סלקא איהי
ריׁש יהוּ  על וׁש ריא נחתא  בּ ד בּ וּ רא וּ לבתר 

קדּ יׁש א . דּ עּמ א 

לבר ל י קר, ק אד ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹ
?מבר אי עיניו. קח עה נְְְִֵֵֵֶַָָָָָלר

כּ ד הי בּ ׁש ירוּ תא  דּ הא  בּ דבּ וּ רא . סלקא  
ליּה  אית בּ צפרא קאים  נ ׁש  בּ ר
הי עינ וֹ י  דּ פקח  בּ ׁש ע ּת א  למאריּה . לברכא
נטלא קדמאי , חסידי עבדי הווּ  הכי .מבר
דּ אתערוּ  וּ בזמנא קמייהוּ , יהבי  הווּ  דמייא 
ולעאן  וקיימי  ידייה וּ . אסחן  בּ ליליא

קריאתּה  על וּ מברכי  .(וכו ')בּ א וֹ רייתא 
מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת וּ כדין קרי ּת רנגוֹ לא

ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  ב)וּ כדין עם(ס' א ׁש ּת כּ ח  
לברכא וא ּס יר דעדן, בּ גנתא  צדּ יקייא 

וּ מזהמ וֹ ת. מסוֹ אבוֹ ת כּ ל(ומברכין)בּ ידין וכן . 
ׁש עתא .

ׁש נּ אמר ד)כּ מ וֹ  נאוה.(שיר   וּ מדבּ ר 
היא  בּ פתים לחׁש  ׁש ל מדבּ ר  בּ אוֹ תוֹ 

עוֹ לה.

ׁש כּ ת וּ ב וׁש נינוּ , ד)מה וּ  א (שמואל 
הם  אלּ ה הא לּ ה האלהים
מ כּ ה  בּ כל מצרים את ה ּמ כּ ים האלהים
להם  ע שׂ ה מה כּ ל וכי בּ ּמ דבּ ר,
והרי היה? בּ ּמ דבּ ר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
- בּ ּמ דבּ ר אלּ א  היה! זה בּ יּ וּ ב 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ד)בּ דבּ וּ ר, וּ מדבּ ר (שיר  
וכתוּ ב עה )נאוה, הרים.(תהלים  מּמ דבּ ר  

הּמ דבּ ר מן - ה ּמ דבּ ר  מן עלה  ּכ גּ ם
ע וֹ לה  היא הּפ ה ׁש ל דּ בר  בּ אוֹ תוֹ  ודּ אי.
 ּכ ואחר האּמ א, כּ נפי בּ ין ונכנסת
העם  רא ׁש י על וׁש וֹ רה י וֹ רדת  בּ דּ בּ וּ ר

הּק דוֹ ׁש .

לבר ל י קר, ק אד ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹ
?מבר אי עיניו. קח עה נְְְִֵֵֵֶַָָָָָלר

בּ התחלה,אי ׁש הרי בּ דבּ וּ ר? ע וֹ לה  
לוֹ  יׁש  בּ בּ קר , קם אדם כּ ׁש בּ ן 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לרבּ וֹ נוֹ  לבר
חסידים  עוֹ שׂ ים היוּ   ּכ ?מבר אי
נ וֹ תנים  היו מים  ׁש ל נטלה ראׁש וֹ נים:
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תעוֹ ררים וּ בזמן לפניהם ,
וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, ר וֹ חצים 
קריאתּה . על וּ מברכים  בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז  ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם
[וּ מברכים], וּ מזהמ וֹ ת , טמאוֹ ת  בּ ידים

ׁש עה. כּ ל וכ
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טמאה רח ,מ רחת  ח ר ְְִֶֶַַַָָָֻבעה
,תא מטאת ידיו על ורה ְְְֵֶֶַַָָָָֻמזנת 

נטילה ללא  ה לבר ְְְְִֵֶָָָָֹואס ר
רוּ חיּה בּ גין נאים , נׁש  דּ בר דּ בׁש עתא  

דּ רוּ חיּה  וּ ב ׁש עתא  מנּ יּה . ּפ רחא
וׁש ריא זּמ ין מסאבא ר וּ חא מנּ יּה , ּפ רחא 
בּ הוּ  לברכא וא ּס יר  ל וֹ ן וּ מסאב יד וֹ י על
בּ יממא הא הכי אי תימא ואי  נטילה. בּ לא 
ולא מ נּ יּה  רוּ חיּה  ּפ רח ולא  נאים דּ לא 
לבית  עאל  וכד  מסאבא  רוּ חא  עלי ּה  ׁש ריא 
אפלּ וּ  בּ ּת וֹ רה  יקרא  ולא  יבר לא  ה כּ ּס א 
בּ גין  תימא  ואי ידוֹ י. דּ יסחי עד חדא מ לּ ה 
בּ ּמ ה ה וּ א , הכי לאו אנּ וּ ן, דּ מלוּ כלכים
דּ לא עלמא לבני ווי א לּ א  אתלכלכוּ .
ולא דמאריהוֹ ן בּ יקרא ידעין ולא מ ׁש גּ יחין
חדא ר וּ חא  עלמא . קּ יימא מה על ידעי
ּת ּמ ן  דּ ׁש ריא  דּ עלמא ה כּ ּס א בּ ית בּ כל  אית
ׁש רי  וּ מיּ ד וטנּ וּ פא  לכל וּ כא  מהה וּ א ואתהנּ י

נ ׁש . דּ בר  דּ ידוֹ י אצבּ ען א נּ וּ ן על 

יענ לח הא  ר דה ְֲִִֵֵֶַַַָָחלק 
לעת כל מה ְֲִֶַַָפי

ׁש ּפ תח דּ חדי רבּ י מאן כּ ל ואמר מעוֹ ן 
ח וּ לקיּה  יהיב ולא  מוֹ עדיּ א  בּ א נּ וּ ן
שׂ טן  עין רע  הה וּ א  ה וּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א 
ליּה  וסליק  ליּה  מקטרג וקא אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא
לי ּה . מסבּ ב עקוּ  על עק וּ  וכּמ ה  מעלמא 
למחדי  הוּ א , בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  ח וּ לקיּה 
בּ גין  למע בּ ד. דּ יכיל מה כּ פוּ ם  למס כּ ני
אתי  אלּ ין  בּ יוֹ מ יּ יא  ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א 

טמאה רח ,מ רחת  ח ר ְְִֶֶַַַָָָֻבעה
,תא מטאת ידיו על ורה ְְְֵֶֶַַָָָָֻמזנת 

נטילה ללא  ה לבר ְְְְִֵֶָָָָֹואס ר
ר וּ ח וֹ בּ גלל יׁש ן, אדם ׁש בּ ן ׁש בּ ׁש עה 

ׁש ר וּ ח וֹ  וּ ב ׁש עה מּמ נּ וּ . ּפ וֹ רחת
מזּמ נת  טמאה ר וּ ח  מּמ נּ וּ , ּפ וֹ רחת
אוֹ תם, וּ מטּמ את  ידיו על  וׁש וֹ רה
ואם  נטילה. ללא בּ הם   לבר ואסוּ ר 
כּ ׁש איננּ וּ  בּ יּ וֹ ם הרי  , ּכ אם ּת אמר ,
ולא  מ ּמ נּ וּ  פוֹ רחת לא ור וּ ח וֹ  יׁש ן
וּ כׁש נּ כנס טמאה, רוּ ח  עליו ׁש וֹ רה
יקרא  ולא יבר לא הכּ ּס א  לבית
ׁש יּ רחץ עד אחד דבר  אפ לּ וּ  ב ּת וֹ רה
ׁש הם  בּ גלל ּת אמר  ואם  ידיו !
בּ ּמ ה  ה וּ א,  ּכ לא  - מלכלכים
הע וֹ לם  לבני א וֹ י א לּ א התלכלכוּ ?
כּ ב וֹ ד  על י וֹ דעים ולא מ ׁש גּ יחים ׁש לּ א
עוֹ מד  מה  על יוֹ דעים ולא ר בּ וֹ נם
כּ ּס א  בּ ית בּ כל אחד ר וּ ח  יׁש  הע וֹ לם.
מאוֹ תוֹ  ונהנה ׁש וֹ רה  ׁש ם  ׁש בּ עוֹ לם
אוֹ תן  על ׁש וֹ רה  וּ מיּ ד וטנּ פת,  ּלכלו

אדם. הבּ ן  ידי אצ בּ ע וֹ ת

יענ לח הא  ר דה ְֲִִֵֵֶַַַָָחלק 
לעת כל מה ְֲִֶַַָפי

מיּפ תח כּ ל ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  
ולא  ה ּמ וֹ עדים בּ אוֹ תם  ׁש מח 
אוֹ תוֹ  לּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א , חלק  נוֹ תן 
וּ מקטרג אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא שׂ טן עין, רע
צרוֹ ת  וכּמ ה מהעוֹ לם, וּ מס לּ קוֹ  עליו
הּק דוֹ ׁש  חלק  לוֹ . מסוֹ בב צר וֹ ת  על
מה  כּ פי  עניּ ים לשׂ ּמ ח ה וּ א  ּבּ רו
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ גלל לעשׂ וֹ ת . יּ כוֹ ל



יר"מאמרי  ה הר הקמת נו 

מדבּ ר  ע "ב)בּ הה וּ א  י בּ שׂ פוון (דף דּ לחיׁש וּ  
עוֹ לה . איהי

דכתיב,ותנינן ד)מאי א האלהים(שמואל 
הם א לּ ה  האלּ ה הא דּ ירים
מכּ ה בּ כל מצרים את ה ּמ כּ ים האלהים 
בּ רי קוּ דׁש א לוֹ ן דּ עבד  כּ ל וכי  בּ ּמ ד בּ ר.
א לּ א הוה . בּ יוּ בא  והא הוה, בּ ּמ ד בּ ר ה וּ א 

אמר, דא ּת  כּ מא  בּ דבּ וּ רא , (שירבּ ּמ דבּ ר , 
ד) וּ כתיב,השירים נאוה . עה)וּ מד בּ ר (תהלים 

הּמ דבּ ר , מן עוֹ לה הכי א וּ ף הרים . מ ּמ דבּ ר
דּ פוּ מא מ לּ ה  בּ ההיא ודּ אי. הּמ דבּ ר  מן
דּ א ּמ א , גּ דפי בּ ין ואעלת סלקא איהי
ריׁש יהוּ  על וׁש ריא נחתא  בּ ד בּ וּ רא וּ לבתר 

קדּ יׁש א . דּ עּמ א 

לבר ל י קר, ק אד ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹ
?מבר אי עיניו. קח עה נְְְִֵֵֵֶַָָָָָלר

כּ ד הי בּ ׁש ירוּ תא  דּ הא  בּ דבּ וּ רא . סלקא  
ליּה  אית בּ צפרא קאים  נ ׁש  בּ ר
הי עינ וֹ י  דּ פקח  בּ ׁש ע ּת א  למאריּה . לברכא
נטלא קדמאי , חסידי עבדי הווּ  הכי .מבר
דּ אתערוּ  וּ בזמנא קמייהוּ , יהבי  הווּ  דמייא 
ולעאן  וקיימי  ידייה וּ . אסחן  בּ ליליא

קריאתּה  על וּ מברכי  .(וכו ')בּ א וֹ רייתא 
מּמ ׁש , ליליא ּפ לגוּ ת וּ כדין קרי ּת רנגוֹ לא

ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  ב)וּ כדין עם(ס' א ׁש ּת כּ ח  
לברכא וא ּס יר דעדן, בּ גנתא  צדּ יקייא 

וּ מזהמ וֹ ת. מסוֹ אבוֹ ת כּ ל(ומברכין)בּ ידין וכן . 
ׁש עתא .

ׁש נּ אמר ד)כּ מ וֹ  נאוה.(שיר   וּ מדבּ ר 
היא  בּ פתים לחׁש  ׁש ל מדבּ ר  בּ אוֹ תוֹ 

עוֹ לה.

ׁש כּ ת וּ ב וׁש נינוּ , ד)מה וּ  א (שמואל 
הם  אלּ ה הא לּ ה האלהים
מ כּ ה  בּ כל מצרים את ה ּמ כּ ים האלהים
להם  ע שׂ ה מה כּ ל וכי בּ ּמ דבּ ר,
והרי היה? בּ ּמ דבּ ר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
- בּ ּמ דבּ ר אלּ א  היה! זה בּ יּ וּ ב 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ד)בּ דבּ וּ ר, וּ מדבּ ר (שיר  
וכתוּ ב עה )נאוה, הרים.(תהלים  מּמ דבּ ר  

הּמ דבּ ר מן - ה ּמ דבּ ר  מן עלה  ּכ גּ ם
ע וֹ לה  היא הּפ ה ׁש ל דּ בר  בּ אוֹ תוֹ  ודּ אי.
 ּכ ואחר האּמ א, כּ נפי בּ ין ונכנסת
העם  רא ׁש י על וׁש וֹ רה י וֹ רדת  בּ דּ בּ וּ ר

הּק דוֹ ׁש .

לבר ל י קר, ק אד ְְֵֵֶֶֶַָָָָֹ
?מבר אי עיניו. קח עה נְְְִֵֵֵֶַָָָָָלר

בּ התחלה,אי ׁש הרי בּ דבּ וּ ר? ע וֹ לה  
לוֹ  יׁש  בּ בּ קר , קם אדם כּ ׁש בּ ן 
עיניו. ׁש ּפ קח בּ ׁש עה לרבּ וֹ נוֹ  לבר
חסידים  עוֹ שׂ ים היוּ   ּכ ?מבר אי
נ וֹ תנים  היו מים  ׁש ל נטלה ראׁש וֹ נים:
בּ לּ ילה, ׁש ּמ תעוֹ ררים וּ בזמן לפניהם ,
וע וֹ סקים  ועוֹ מדים ידיהם, ר וֹ חצים 
קריאתּה . על וּ מברכים  בּ ּת וֹ רה
הלּ ילה  חצ וֹ ת אז  ק וֹ רא, וּ כׁש הּת רנגוֹ ל
נמצא  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ואז מ ּמ ׁש ,
 לבר ואס וּ ר עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם
[וּ מברכים], וּ מזהמ וֹ ת , טמאוֹ ת  בּ ידים

ׁש עה. כּ ל וכ

יר"מאמרי  ה הר נז הקמת

טמאה רח ,מ רחת  ח ר ְְִֶֶַַַָָָֻבעה
,תא מטאת ידיו על ורה ְְְֵֶֶַַָָָָֻמזנת 

נטילה ללא  ה לבר ְְְְִֵֶָָָָֹואס ר
רוּ חיּה בּ גין נאים , נׁש  דּ בר דּ בׁש עתא  

דּ רוּ חיּה  וּ ב ׁש עתא  מנּ יּה . ּפ רחא
וׁש ריא זּמ ין מסאבא ר וּ חא מנּ יּה , ּפ רחא 
בּ הוּ  לברכא וא ּס יר  ל וֹ ן וּ מסאב יד וֹ י על
בּ יממא הא הכי אי תימא ואי  נטילה. בּ לא 
ולא מ נּ יּה  רוּ חיּה  ּפ רח ולא  נאים דּ לא 
לבית  עאל  וכד  מסאבא  רוּ חא  עלי ּה  ׁש ריא 
אפלּ וּ  בּ ּת וֹ רה  יקרא  ולא  יבר לא  ה כּ ּס א 
בּ גין  תימא  ואי ידוֹ י. דּ יסחי עד חדא מ לּ ה 
בּ ּמ ה ה וּ א , הכי לאו אנּ וּ ן, דּ מלוּ כלכים
דּ לא עלמא לבני ווי א לּ א  אתלכלכוּ .
ולא דמאריהוֹ ן בּ יקרא ידעין ולא מ ׁש גּ יחין
חדא ר וּ חא  עלמא . קּ יימא מה על ידעי
ּת ּמ ן  דּ ׁש ריא  דּ עלמא ה כּ ּס א בּ ית בּ כל  אית
ׁש רי  וּ מיּ ד וטנּ וּ פא  לכל וּ כא  מהה וּ א ואתהנּ י

נ ׁש . דּ בר  דּ ידוֹ י אצבּ ען א נּ וּ ן על 

יענ לח הא  ר דה ְֲִִֵֵֶַַַָָחלק 
לעת כל מה ְֲִֶַַָפי

ׁש ּפ תח דּ חדי רבּ י מאן כּ ל ואמר מעוֹ ן 
ח וּ לקיּה  יהיב ולא  מוֹ עדיּ א  בּ א נּ וּ ן
שׂ טן  עין רע  הה וּ א  ה וּ א, בּ רי לק וּ ד ׁש א 
ליּה  וסליק  ליּה  מקטרג וקא אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא
לי ּה . מסבּ ב עקוּ  על עק וּ  וכּמ ה  מעלמא 
למחדי  הוּ א , בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  ח וּ לקיּה 
בּ גין  למע בּ ד. דּ יכיל מה כּ פוּ ם  למס כּ ני
אתי  אלּ ין  בּ יוֹ מ יּ יא  ה וּ א  בּ רי דּ קוּ דׁש א 

טמאה רח ,מ רחת  ח ר ְְִֶֶַַַָָָֻבעה
,תא מטאת ידיו על ורה ְְְֵֶֶַַָָָָֻמזנת 

נטילה ללא  ה לבר ְְְְִֵֶָָָָֹואס ר
ר וּ ח וֹ בּ גלל יׁש ן, אדם ׁש בּ ן ׁש בּ ׁש עה 

ׁש ר וּ ח וֹ  וּ ב ׁש עה מּמ נּ וּ . ּפ וֹ רחת
מזּמ נת  טמאה ר וּ ח  מּמ נּ וּ , ּפ וֹ רחת
אוֹ תם, וּ מטּמ את  ידיו על  וׁש וֹ רה
ואם  נטילה. ללא בּ הם   לבר ואסוּ ר 
כּ ׁש איננּ וּ  בּ יּ וֹ ם הרי  , ּכ אם ּת אמר ,
ולא  מ ּמ נּ וּ  פוֹ רחת לא ור וּ ח וֹ  יׁש ן
וּ כׁש נּ כנס טמאה, רוּ ח  עליו ׁש וֹ רה
יקרא  ולא יבר לא הכּ ּס א  לבית
ׁש יּ רחץ עד אחד דבר  אפ לּ וּ  ב ּת וֹ רה
ׁש הם  בּ גלל ּת אמר  ואם  ידיו !
בּ ּמ ה  ה וּ א,  ּכ לא  - מלכלכים
הע וֹ לם  לבני א וֹ י א לּ א התלכלכוּ ?
כּ ב וֹ ד  על י וֹ דעים ולא מ ׁש גּ יחים ׁש לּ א
עוֹ מד  מה  על יוֹ דעים ולא ר בּ וֹ נם
כּ ּס א  בּ ית בּ כל אחד ר וּ ח  יׁש  הע וֹ לם.
מאוֹ תוֹ  ונהנה ׁש וֹ רה  ׁש ם  ׁש בּ עוֹ לם
אוֹ תן  על ׁש וֹ רה  וּ מיּ ד וטנּ פת,  ּלכלו

אדם. הבּ ן  ידי אצ בּ ע וֹ ת

יענ לח הא  ר דה ְֲִִֵֵֶַַַָָחלק 
לעת כל מה ְֲִֶַַָפי

מיּפ תח כּ ל ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  
ולא  ה ּמ וֹ עדים בּ אוֹ תם  ׁש מח 
אוֹ תוֹ  לּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א , חלק  נוֹ תן 
וּ מקטרג אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא שׂ טן עין, רע
צרוֹ ת  וכּמ ה מהעוֹ לם, וּ מס לּ קוֹ  עליו
הּק דוֹ ׁש  חלק  לוֹ . מסוֹ בב צר וֹ ת  על
מה  כּ פי  עניּ ים לשׂ ּמ ח ה וּ א  ּבּ רו
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ גלל לעשׂ וֹ ת . יּ כוֹ ל



יר"מאמרי  ה הר הקמת נח

ועאל דּ יליּה , ּת בירין מאנין  לאנּ וּ ן למחמי
וּ בכי  למחדי, להוֹ ן אית דּ לא וחמי  עלייהוּ 

לעילא  סליק עלמא .(ובעי)עלייהוּ . לחרבּ א  

ר בּ וֹ ן אתאן ואמרי קּמ יּה  מתיבּת א בּ ני 
אתקריאת  וח נּ וּ ן  רח וּ ם  עלמא ,

וכי לוֹ ן אמר .בּ נ על רחמ (בני)יתגּ לגּ לוּ ן 
לא דלא)עלמא על(ידעין א לּ א  לי ּה  עבדית 

דּ כתיב, פט)חס"ד  עוֹ לם(תהלים אמרּת י 
אמרי  קיימא. דּ א  על ועלמא יבּ נה, חסד
ּפ לניא הא עלמא רבּ וֹ ן עלּ אי, מלאכי קּמ י ּה 
מסכּ ני  עם  טיבוּ  למעבּ ד  ויכיל  ורוי דּ אכיל 
מקטרגא הה וּ א  אתי מידי. ל וֹ ן יהיב  ולא
נ ׁש . בּ ר  דּ הה וּ א  אבתריּה  וּ רדף  ר ׁש וּ  וּ תבע

אברה עה  יצחק  את  המל  יְְְִִֵֶַָָָָָָ
ת לא הר דלי לכל וקרא  ְְְְְִֵֶַָָָָמ ה

ְָסעדה
דּ עבד מאן מאברהם  גּ ד וֹ ל  בּ עלמא לן 

דּ עבד  בּ יוֹ מא  בּ ריין. לכל  טיבוּ 
כּ תיב, מה כא)מ ׁש ּת ייא , ו יּ גדּ ל(בראשית 

גדוֹ ל מ ׁש ּת ה  אברהם ויּ עשׂ  ויּ גּ מל, ה יּ לד
אברהם עבד  יצחק. את  ה גּ מל  בּ יוֹ ם 
לההיא דרא רברבי לכל וּ קרא  מ ׁש ּת ייא 

דחדוה ,ס סעוּ דתא  בּ כל ותנינן עוּ דתא. 
נׁש  בּ ר הה וּ א  אי וחמי אזיל מקטרגא  ההוּ א
בּ ביתא , וּ מסכּ ני למסכּ ני, טיב וּ  אקדּ ים 
בּ יתא מההוּ א  אתּפ רׁש  מקטרגא ההוּ א
וחמי  ּת ּמ ן. עאל לאו  ואי ּת ּמ ן , עאל ולא
טיב וּ  וּ בלא מס כּ ני בּ לא  דּ חדוה ערבּ וּ ביא 

אוֹ תם  לרא וֹ ת בּ א א לּ וּ  בּ ימים הוּ א
עליהם, ונכנס  ׁש לּ וֹ , ׁש בוּ רים  כּ לים
וּ ב וֹ כה  לשׂ מח , להם ׁש אין ורוֹ אה
להחריב ורוֹ צה  למעלה  ע וֹ לה עליהם.

העוֹ לם, את

וא וֹ מרים:בּ אים לפניו  היׁש יבה בּ ני 
וחנּ וּ ן  רח וּ ם  העוֹ לם, רבּ וֹ ן
!בּ ני על רחמי ית גּ לגּ לוּ  נקראת,

להם: עשׂ יתיהוּ אמר לא העוֹ לם וכי 
ׁש כּ תוּ ב חסד, על פט )אלּ א (תהלים  

על  והעוֹ לם יבּ נה, חסד ע וֹ לם אמר ּת י
ה ּמ לאכים  לפניו אוֹ מרים  ק יּ ם. זה
ּפ לוֹ ני הרי  העוֹ לם, רבּ וֹ ן העליוֹ נים:
עם  חסד לעשׂ וֹ ת ויכוֹ ל ו ׁש תה ׁש אכל
אוֹ תוֹ  בּ א דּ בר . להם נתן ולא  הענ יּ ים
אחר ור וֹ דף  רׁש וּ ת, וּ מבּק ׁש  מקטרג 

איׁש . אוֹ תוֹ 

אברה עה  יצחק  את  המל  יְְְִִֵֶַָָָָָָ
ת לא הר דלי לכל וקרא  ְְְְְִֵֶַָָָָמ ה

ְָסעדה
ׁש ע שׂ ה מי מאברהם גּ דוֹ ל בּ עוֹ לם לנוּ  

ׁש ע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם  הבּ ריּ וֹ ת. לכל חסד
כּ ת וּ ב ? מה  כא )מ ׁש ּת ה ויּ ג דּ ל (בראשית 

מׁש ּת ה  אברהם ויּ ע שׂ  ויּ גּ מל היּ לד
ע שׂ ה  יצחק . את הגּ מל בּ יוֹ ם גדוֹ ל
ה דּ וֹ ר גּ דוֹ לי  לכל וקרא מׁש ּת ה אברהם
סע וּ דת  בּ כל ולמדנ וּ , סעוּ דה. לאוֹ תּה 
אם  ור וֹ אה. הוֹ ל מקטרג  א וֹ תוֹ  שׂ מחה
לענ יּ ים  חסד הק דּ ים אדם אוֹ תוֹ 
נפרד  מקטרג אוֹ תוֹ  - בּ בּ ית והעניּ ים
- לא ואם ׁש ם. נכנס  ולא בּ ית מאוֹ תוֹ 
ׁש ל  ער בּ וּ ביה ורוֹ אה לׁש ם נכנס

יר"מאמרי  ה הר נטהקמת

וּ מקטרגא לעילא  סליק  למס כּ ני, דאק דּ ים
עלי ּה .

הי א  ,לכ בני היניקה ְִִֵֶָָָָָָֹֻרה
הלידה ְֲִִִֶַָמאמיני

נחת אברהם  דרא, לרברבי  דּ זּמ ין כּ יון 
כּ גוונא ּפ תחא על וקם  מקטרגא 
בּ י ּה . דּ א ׁש גּ ח  מאן  הוה ולא דמסכּ נא
ורברבין. מלכין  לא נּ וּ ן מ ׁש מ ׁש  הוה  אברהם
הווֹ  דּ לא  לכלּ ה וּ , בּ נין אוֹ ניקת  שרה 
אמרוּ  אלּ א א וֹ לידת איהי כּ ד  מהמנין 
בּ גין  ליּה . איתיאוּ  ׁש וּ קא  וּ מן ה וּ א  אסוּ פי
שׂ רה לוֹ ן  ונטלת בּ הדייהוּ  בּ נייהוּ  אתיין  ּכ
דכתיב, הוּ א  הדא  קמייה וּ . לוֹ ן וא וֹ ניקת

כא) מלּ ל(בראשית ע"א)מי יא לאברהם(דף 
והה וּ א ודּ אי . בּ נים  שׂ רה, בנים הניקה 

אמרה  ּפ תחא . על  צח וֹ ק (שרה)מקטרגא  
אלהים . לי ע שׂ ה 

בר  נת א  ר הער תא ֶַַַַַָָָָָֹל
יֲִִָלענ

ק וּ דׁש אמיּ ד ק ּמ י מקטרגא  ההוּ א  סליק 
עלמא ר בּ וֹ ן ליּה  ואמר ה וּ א   בּ רי

אוֹ הבי , אברהם אמרּת  אברהם)א ּת  (הא 
ולאו מידי ,  ל יהב  ולא סעוּ דּת א עבד
חד. יוֹ נה אפי לּ וּ  קדמ קריב ולא למס כּ ני,
ליּה  אמר  בּ ּה . דּ חייכת שׂ רה אמרת ותוּ 
כּ אברהם . בּ עלמא מאן ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א
חדוה , ההיא  כּ ל דּ בל בּ ל  עד מ ּת ּמ ן, זז ולא
ליצחק  למקרב  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א וּ פקּ יד 
על דּ תמ וּ ת שׂ רה על ואתגּ זר קרבּ נא,
דּ לא גּ רים, צערא  ההוּ א כּ ל  דּ בר ּה . צערא

מיד  למס כּ ני.יהיב  י 

יא ד
ע"א

ׁש הק דּ ים  חסד וּ בלי עניּ ים בּ לי שׂ מחה
עליו. וּ מקטרג  למעלה ע וֹ לה לעניּ ים,

הי א  ,לכ בני היניקה ְִִֵֶָָָָָָֹֻרה
הלידה ְֲִִִֶַָמאמיני

הדּ וֹ ר ,כּ יון גּ דוֹ לי את אברהם  ׁש הזמין  
הּפ תח על ועמד המקטרג ירד
בּ וֹ . ׁש יּ ׁש גּ יח מי היה ולא  עני, כּ מ וֹ 
אוֹ תם  את מׁש ּמ ׁש  היה אברהם
היניקה  שׂ רה  והגּ דוֹ לים. הּמ לכים 
מאמינים  הי וּ  ׁש לּ א לכלּ ם, בנים
ה וּ א, אסוּ פי אמרוּ , אלּ א כּ ׁש הוֹ לידה,
 ּכ מ וּ ם ה וּ ק. מן א וֹ תוֹ  והביא וּ 
אוֹ תם  ונטלה ע ּמ ם, בּ ניהם  את הביאוּ 
זהוּ  לפניהם. אוֹ תם והיניקה שׂ רה

היניקה (שם )ׁש כּ תוּ ב לאברהם מלּ ל מי 
והמקטרג ודּ אי. בּ נים שׂ רה. בנים

צחקה  שׂ רה, אמרה הּפ תח. על הוּ א  
אלהים. לי ע שׂ ה 

בר  נת א  ר הער תא ֶַַַַַָָָָָֹל
יֲִִָלענ

לפנימיּ ד ההוּ א  המקטרג  עלה 
לוֹ : ואמר  הוּ א ,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
אברהם  אמר ּת  אּת ה הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן
דּ בר ל נתן ולא סע וּ דה  עשׂ ה אוֹ הבי,
אפ לּ וּ   לפני הקריב ולא לעניּ ים, ולא
ׁש צּ חק ּת  שׂ רה אמרה ועוֹ ד, אחת. יוֹ נה
מי ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר בּ ּה .
עד  מם זז ולא כּ אברהם ? בּ עוֹ לם
וצ וּ ה  שׂ מחה , אוֹ תּה  כּ ל ׁש בּ לבּ ל
יצחק את להקריב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
צער על  ׁש ּת מוּ ת  שׂ רה  על ונגזר  קרבּ ן ,
נתן  ׁש לּ א גּ רם  הצּ ער  אוֹ תוֹ  כּ ל בּ נּה .

לעניּ ים. דּ בר 



יר"מאמרי  ה הר הקמת נח

ועאל דּ יליּה , ּת בירין מאנין  לאנּ וּ ן למחמי
וּ בכי  למחדי, להוֹ ן אית דּ לא וחמי  עלייהוּ 

לעילא  סליק עלמא .(ובעי)עלייהוּ . לחרבּ א  

ר בּ וֹ ן אתאן ואמרי קּמ יּה  מתיבּת א בּ ני 
אתקריאת  וח נּ וּ ן  רח וּ ם  עלמא ,

וכי לוֹ ן אמר .בּ נ על רחמ (בני)יתגּ לגּ לוּ ן 
לא דלא)עלמא על(ידעין א לּ א  לי ּה  עבדית 

דּ כתיב, פט)חס"ד  עוֹ לם(תהלים אמרּת י 
אמרי  קיימא. דּ א  על ועלמא יבּ נה, חסד
ּפ לניא הא עלמא רבּ וֹ ן עלּ אי, מלאכי קּמ י ּה 
מסכּ ני  עם  טיבוּ  למעבּ ד  ויכיל  ורוי דּ אכיל 
מקטרגא הה וּ א  אתי מידי. ל וֹ ן יהיב  ולא
נ ׁש . בּ ר  דּ הה וּ א  אבתריּה  וּ רדף  ר ׁש וּ  וּ תבע

אברה עה  יצחק  את  המל  יְְְִִֵֶַָָָָָָ
ת לא הר דלי לכל וקרא  ְְְְְִֵֶַָָָָמ ה

ְָסעדה
דּ עבד מאן מאברהם  גּ ד וֹ ל  בּ עלמא לן 

דּ עבד  בּ יוֹ מא  בּ ריין. לכל  טיבוּ 
כּ תיב, מה כא)מ ׁש ּת ייא , ו יּ גדּ ל(בראשית 

גדוֹ ל מ ׁש ּת ה  אברהם ויּ עשׂ  ויּ גּ מל, ה יּ לד
אברהם עבד  יצחק. את  ה גּ מל  בּ יוֹ ם 
לההיא דרא רברבי לכל וּ קרא  מ ׁש ּת ייא 

דחדוה ,ס סעוּ דתא  בּ כל ותנינן עוּ דתא. 
נׁש  בּ ר הה וּ א  אי וחמי אזיל מקטרגא  ההוּ א
בּ ביתא , וּ מסכּ ני למסכּ ני, טיב וּ  אקדּ ים 
בּ יתא מההוּ א  אתּפ רׁש  מקטרגא ההוּ א
וחמי  ּת ּמ ן. עאל לאו  ואי ּת ּמ ן , עאל ולא
טיב וּ  וּ בלא מס כּ ני בּ לא  דּ חדוה ערבּ וּ ביא 

אוֹ תם  לרא וֹ ת בּ א א לּ וּ  בּ ימים הוּ א
עליהם, ונכנס  ׁש לּ וֹ , ׁש בוּ רים  כּ לים
וּ ב וֹ כה  לשׂ מח , להם ׁש אין ורוֹ אה
להחריב ורוֹ צה  למעלה  ע וֹ לה עליהם.

העוֹ לם, את

וא וֹ מרים:בּ אים לפניו  היׁש יבה בּ ני 
וחנּ וּ ן  רח וּ ם  העוֹ לם, רבּ וֹ ן
!בּ ני על רחמי ית גּ לגּ לוּ  נקראת,

להם: עשׂ יתיהוּ אמר לא העוֹ לם וכי 
ׁש כּ תוּ ב חסד, על פט )אלּ א (תהלים  

על  והעוֹ לם יבּ נה, חסד ע וֹ לם אמר ּת י
ה ּמ לאכים  לפניו אוֹ מרים  ק יּ ם. זה
ּפ לוֹ ני הרי  העוֹ לם, רבּ וֹ ן העליוֹ נים:
עם  חסד לעשׂ וֹ ת ויכוֹ ל ו ׁש תה ׁש אכל
אוֹ תוֹ  בּ א דּ בר . להם נתן ולא  הענ יּ ים
אחר ור וֹ דף  רׁש וּ ת, וּ מבּק ׁש  מקטרג 

איׁש . אוֹ תוֹ 

אברה עה  יצחק  את  המל  יְְְִִֵֶַָָָָָָ
ת לא הר דלי לכל וקרא  ְְְְְִֵֶַָָָָמ ה

ְָסעדה
ׁש ע שׂ ה מי מאברהם גּ דוֹ ל בּ עוֹ לם לנוּ  

ׁש ע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם  הבּ ריּ וֹ ת. לכל חסד
כּ ת וּ ב ? מה  כא )מ ׁש ּת ה ויּ ג דּ ל (בראשית 

מׁש ּת ה  אברהם ויּ ע שׂ  ויּ גּ מל היּ לד
ע שׂ ה  יצחק . את הגּ מל בּ יוֹ ם גדוֹ ל
ה דּ וֹ ר גּ דוֹ לי  לכל וקרא מׁש ּת ה אברהם
סע וּ דת  בּ כל ולמדנ וּ , סעוּ דה. לאוֹ תּה 
אם  ור וֹ אה. הוֹ ל מקטרג  א וֹ תוֹ  שׂ מחה
לענ יּ ים  חסד הק דּ ים אדם אוֹ תוֹ 
נפרד  מקטרג אוֹ תוֹ  - בּ בּ ית והעניּ ים
- לא ואם ׁש ם. נכנס  ולא בּ ית מאוֹ תוֹ 
ׁש ל  ער בּ וּ ביה ורוֹ אה לׁש ם נכנס

יר"מאמרי  ה הר נטהקמת

וּ מקטרגא לעילא  סליק  למס כּ ני, דאק דּ ים
עלי ּה .

הי א  ,לכ בני היניקה ְִִֵֶָָָָָָֹֻרה
הלידה ְֲִִִֶַָמאמיני

נחת אברהם  דרא, לרברבי  דּ זּמ ין כּ יון 
כּ גוונא ּפ תחא על וקם  מקטרגא 
בּ י ּה . דּ א ׁש גּ ח  מאן  הוה ולא דמסכּ נא
ורברבין. מלכין  לא נּ וּ ן מ ׁש מ ׁש  הוה  אברהם
הווֹ  דּ לא  לכלּ ה וּ , בּ נין אוֹ ניקת  שרה 
אמרוּ  אלּ א א וֹ לידת איהי כּ ד  מהמנין 
בּ גין  ליּה . איתיאוּ  ׁש וּ קא  וּ מן ה וּ א  אסוּ פי
שׂ רה לוֹ ן  ונטלת בּ הדייהוּ  בּ נייהוּ  אתיין  ּכ
דכתיב, הוּ א  הדא  קמייה וּ . לוֹ ן וא וֹ ניקת

כא) מלּ ל(בראשית ע"א)מי יא לאברהם(דף 
והה וּ א ודּ אי . בּ נים  שׂ רה, בנים הניקה 

אמרה  ּפ תחא . על  צח וֹ ק (שרה)מקטרגא  
אלהים . לי ע שׂ ה 

בר  נת א  ר הער תא ֶַַַַַָָָָָֹל
יֲִִָלענ

ק וּ דׁש אמיּ ד ק ּמ י מקטרגא  ההוּ א  סליק 
עלמא ר בּ וֹ ן ליּה  ואמר ה וּ א   בּ רי

אוֹ הבי , אברהם אמרּת  אברהם)א ּת  (הא 
ולאו מידי ,  ל יהב  ולא סעוּ דּת א עבד
חד. יוֹ נה אפי לּ וּ  קדמ קריב ולא למס כּ ני,
ליּה  אמר  בּ ּה . דּ חייכת שׂ רה אמרת ותוּ 
כּ אברהם . בּ עלמא מאן ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א
חדוה , ההיא  כּ ל דּ בל בּ ל  עד מ ּת ּמ ן, זז ולא
ליצחק  למקרב  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א וּ פקּ יד 
על דּ תמ וּ ת שׂ רה על ואתגּ זר קרבּ נא,
דּ לא גּ רים, צערא  ההוּ א כּ ל  דּ בר ּה . צערא

מיד  למס כּ ני.יהיב  י 

יא ד
ע"א

ׁש הק דּ ים  חסד וּ בלי עניּ ים בּ לי שׂ מחה
עליו. וּ מקטרג  למעלה ע וֹ לה לעניּ ים,

הי א  ,לכ בני היניקה ְִִֵֶָָָָָָֹֻרה
הלידה ְֲִִִֶַָמאמיני

הדּ וֹ ר ,כּ יון גּ דוֹ לי את אברהם  ׁש הזמין  
הּפ תח על ועמד המקטרג ירד
בּ וֹ . ׁש יּ ׁש גּ יח מי היה ולא  עני, כּ מ וֹ 
אוֹ תם  את מׁש ּמ ׁש  היה אברהם
היניקה  שׂ רה  והגּ דוֹ לים. הּמ לכים 
מאמינים  הי וּ  ׁש לּ א לכלּ ם, בנים
ה וּ א, אסוּ פי אמרוּ , אלּ א כּ ׁש הוֹ לידה,
 ּכ מ וּ ם ה וּ ק. מן א וֹ תוֹ  והביא וּ 
אוֹ תם  ונטלה ע ּמ ם, בּ ניהם  את הביאוּ 
זהוּ  לפניהם. אוֹ תם והיניקה שׂ רה

היניקה (שם )ׁש כּ תוּ ב לאברהם מלּ ל מי 
והמקטרג ודּ אי. בּ נים שׂ רה. בנים

צחקה  שׂ רה, אמרה הּפ תח. על הוּ א  
אלהים. לי ע שׂ ה 

בר  נת א  ר הער תא ֶַַַַַָָָָָֹל
יֲִִָלענ

לפנימיּ ד ההוּ א  המקטרג  עלה 
לוֹ : ואמר  הוּ א ,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
אברהם  אמר ּת  אּת ה הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן
דּ בר ל נתן ולא סע וּ דה  עשׂ ה אוֹ הבי,
אפ לּ וּ   לפני הקריב ולא לעניּ ים, ולא
ׁש צּ חק ּת  שׂ רה אמרה ועוֹ ד, אחת. יוֹ נה
מי ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר בּ ּה .
עד  מם זז ולא כּ אברהם ? בּ עוֹ לם
וצ וּ ה  שׂ מחה , אוֹ תּה  כּ ל ׁש בּ לבּ ל
יצחק את להקריב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
צער על  ׁש ּת מוּ ת  שׂ רה  על ונגזר  קרבּ ן ,
נתן  ׁש לּ א גּ רם  הצּ ער  אוֹ תוֹ  כּ ל בּ נּה .

לעניּ ים. דּ בר 
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וכה ה רה ל הח הא חזק ְֶַַַַַָָָָָֹה
הל  על עלי ְֶַַֹה א

דכתיב,ּפ תח מאי ואמר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  
לח) אל(ישעיה  ּפ ניו חזקיּ הוּ  ויּ ּס ב

ה וּ א כּ ּמ ה  חזי, ּת א ה '. אל  ויּ תּפ לּ ל  ה קּ יר 
עלּ אה ה וּ א  וכ ּמ ה דא וֹ רייתא, ּת קּ יפא חילא 
בּ א וֹ רייתא דּ א ׁש ּת דּ ל מאן דּ כל כּ לא . על
דּ חיל ולא  וּ מּת ּת אי . מעילּ אי דּ חיל לא
אחיד  דּ איה וּ  בּ גין דּ עלמא. בּ יׁש ין מ ּמ רעין

יוֹ מא . בּ כל מינּ יּה  וילּ יף דחיּ י בּ אילנא

ולילה מי  ְְִַָָָָָוהגית
למיזלדּ הא  נׁש  לבר ּת וֹ ליף אוֹ רייתא 

עיטא ליּה  ּת וֹ ליף קׁש וֹ ט . בּ ארח 
גּ זרה . ההיא לבטלא מארי ּה  קּמ י  יתוּ ב הי
האי  יתבּ ּט ל  דּ לא עליּה  אתגּ זר דּ אפילּ וּ 
ולא מנּ יּה  ואס ּת לּ ק אתבּ ּט ל מ יּ ד גּ זרה,
וּ בגין  עלמא. בּ האי נ ׁש  דּ בר  עליּה  ׁש ריא 
בּ א וֹ ריתא לאׁש ּת דּ לא  נׁש  לבר  ליּה  בּ עי  ּכ
ה וּ א הדא  מינּה  יתעדי  ולא  ולילי יממא 

א)דכתיב ואי (יהושע ולילה . יוֹ מם ב וֹ  והגית 
מינּה  אתּפ רׁש  א וֹ  דּ אוֹ רייתא מינּ ּה  אתעדּ י

דחיּ י. מאילנא אתּפ ר ׁש  כּ א לּ וּ 

,נלר לבר צרי ,ת מ ְְְִִִִֵֶָָָָ
לפני להחות , לבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַָלהנס

רה יראה ְְִֵַָָָהיכל
סליק ּת א איה וּ  כּ ד נ ׁש , לבר  עיטא  חזי, 

עליּה  לק בּ לא  בּ עי ערסיּה  על בּ ליליא
וּ לאקדּ מא ׁש לים  בּ לבּ א דּ לעילא  מלכוּ תא 

וכה ה רה ל הח הא חזק ְֶַַַַַָָָָָֹה
הל  על עלי ְֶַַֹה א

כּ תוּ בּפ תח מהוּ  ואמר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
לח ) אל (ישעיה ּפ ניו חזק יּ הוּ  ו יּ סב 

כּ ּמ ה  תראה בּ א - ה ' אל ויּ תּפ לּ ל הּק יר
וכּמ ה  הּת וֹ רה ׁש ל החזק הכּ ח הוּ א
מי ׁש כּ ל הכּ ל. על עליוֹ ן הוּ א
פוֹ חד  לא בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
פוֹ חד  ולא ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים
מוּ ם  העוֹ לם, ׁש ל רעים מחלאים
מ ּמ נּ וּ  ולוֹ מד החיּ ים בּ עץ  אחוּ ז ׁש הוּ א 

יוֹ ם. בּ כל

ולילה מי  ְְִַָָָָָוהגית
ללכת ׁש הרי אדם מלּמ דת ה ּת וֹ רה 

עצה  אוֹ תוֹ  ּת לּמ ד אמת, בּ דר
אוֹ תּה  את  לב ּט ל ר בּ וֹ נוֹ  לפני יׁש וּ ב אי
ׁש לּ א  עליו נגזר  אם  ׁש אפלּ וּ  הגּ זרה.
מתבּ ּט לת  מיּ ד - הזּ וֹ  הגּ זרה תתבּ ּט ל
האדם  על ׁש וֹ רה ולא  מּמ נּ וּ  וּ מס ּת לּ קת
האדם  צרי  ּכ וּ מוּ ם  הזּ ה . בּ עוֹ לם

ו  ולילוֹ ת ימים בּ ּת וֹ רה לא להׁש ּת דּ ל 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מ ּמ נּ ה. א )יסוּ ר (יהושע  

מן  סר  ואם ולילה. י וֹ מם  בּ וֹ  והגית 
נפרד  כּ אלּ וּ  מּמ נּ ה, נפרד אוֹ  הּת וֹ רה

הח יּ ים. מעץ 

,נלר לבר צרי ,ת מ ְְְִִִִֵֶָָָָ
לפני להחות , לבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַָלהנס

רה יראה ְְִֵַָָָהיכל
ע וֹ לה בּ א כּ ׁש ה וּ א - לאדם עצה ראה  

לקבּ ל  צרי מּט ת וֹ , על ב לּ ילה
בּ לב ׁש לּ מעלה הּמ לכוּ ת את עליו

יר"מאמרי  ה הר סא הקמת

דּ נפׁש יּה למ ּפ קדוֹ נא  קּמ יּה  י"ט מסר (בראשית  
וּ מכּ לע "ב) בּ י ׁש ין מרעין מכּ ל א ׁש ּת זיב וּ מ יּ ד 

קם וּ בצפרא עליּה . ׁש לטין ולא בּ יׁש ין ר וּ חין
וּ למיעל למאריּה  לברכא בּ עי מערסיּה 
בּ דחילוּ  היכליּה  קּמ י וּ למס גּ ד לביתיּה 
עיטא ויּס ב  צלוֹ תיּה  יצלי כּ ן  וּ בתר ס גּ יא,

דּ כתיב, קדּ י ׁש ין אבהן ה)מא נּ וּ ן ואני (תהלים 
אל א ׁש ּת חוה  בית אבוֹ א  ּחסד בּ רב

.בּ יראת  קדׁש היכל

צרי ה נסת  לבית   האד נס  ד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָק
יצחק אברה ראנה לְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ְֲַֹויעקב 
נׁש הכי לבר  ליּה  לבּ עי לא  א וּ קמ וּ ה  

אי  אלּ א כּ ניׁש ּת א  לבי לעאלא
ויעקב, יצחק בּ אברהם  בּ קדמיתא אמלי
ק וּ דׁש א לקמי צל וֹ תא ּת קינוּ  דּ אנּ וּ ן בּ גין
בּ ר וֹ ב  ואני דכתיב  ה וּ א  הדא הוּ א. בּ רי
א ׁש ּת חוה אברהם. דּ א ,בית אב וֹ א   ּחסד
דּ א , בּ יראת יצחק . דּ א , קדׁש היכל אל
כּ ן  וּ בתר בּ ריׁש א , לוֹ ן לאכללא וּ בעי יעקב.
כּ דין  צל וֹ תי ּה . ויצ לּ י כּ נׁש ּת א  לבי ייעוּ ל 

מט)כּ תיב, אּת ה(ישעיה עבדּ י לי  ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב א ׁש ר  ישׂ ראל

מרלית  י  חברנ יחאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמעי
הרלית אר והס לי ט בה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָאב
יקרמ  מה אר  צא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָההיא

להע ל את  ְִֵֶָָָָוהאירה
רחוּ מאי ר בּ י דּ רבּ י קּמ י ׁש כיח  הוה ּפ ינחס  

רב  נׁש  וּ בר דּ גנ וֹ סר . יּמ א  בּ כיף

את  לפניו למסר וּ להק דּ ים ׁש לם
מ כּ ל  נצּ וֹ ל וּ מיּ ד נפ ׁש וֹ , ּפ קדוֹ ן
הר וּ חוֹ ת  וּ מ כּ ל הרעוֹ ת הּמ חלוֹ ת 
וּ בבּ קר , עליו . ׁש וֹ לטים ולא  הרעוֹ ת
לרבּ וֹ נוֹ , לבר צרי מ ּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם 
לפני וּ להׁש ּת חו וֹ ת לביתוֹ , וּ להכּ נס
יתּפ לּ ל   ּכ ואחר רבּ ה, בּ יראה היכלוֹ 
האב וֹ ת  מא וֹ תם עצה  וי ּק ח  ּת פ לּ ת וֹ .

ׁש כּ ת וּ ב  ה )הּק דוֹ ׁש ים, בּ רב(תהלים  ואני 
היכל  אל אׁש ּת חוה בית אבוֹ א  ּחסד

.בּ יראת  קדׁש

צרי ה נסת  לבית   האד נס  ד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָק
יצחק אברה ראנה לְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ְֲַֹויעקב 
 ּלהכּ נסכ לאדם צרי ׁש לּ א ּפ ר ׁש וּ ה, 

נמל אם א לּ א ה כּ נסת  לבית
ויעקב , יצחק בּ אברהם בּ ראׁש וֹ נה
לפני הּת פלּ ה ּת ּק נוּ  ׁש הם מ וּ ם
ואני ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אברהם. זה - בית אב וֹ א  ּחס ד בּ רב 
יצחק . זה  -  קדׁש היכל אל אׁש ּת חוה
להכלילם  וצרי יעקב. זה  - בּ יראת
ה כּ נסת  לבית יכּ נס  ּכ ואחר  בּ ראׁש ,

כּ תוּ ב  אז ּת פ לּ תוֹ . מט )ויתּפ לּ ל (ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י לי  ויּ אמר 

אתּפ אר .

מרלית  י  חברנ יחאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמעי
הרלית אר והס לי ט בה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָאב

מ ר  מה אר צא יקההיא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
להע ל את  ְִֵֶָָָָוהאירה

ר בּ ירבּ י לפני מצוּ י היה ּפ ינחס  
ואדם  כּ נּ רת, ים בּ חוֹ ף  רחוּ מאי 
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וכה ה רה ל הח הא חזק ְֶַַַַַָָָָָֹה
הל  על עלי ְֶַַֹה א

דכתיב,ּפ תח מאי ואמר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  
לח) אל(ישעיה  ּפ ניו חזקיּ הוּ  ויּ ּס ב

ה וּ א כּ ּמ ה  חזי, ּת א ה '. אל  ויּ תּפ לּ ל  ה קּ יר 
עלּ אה ה וּ א  וכ ּמ ה דא וֹ רייתא, ּת קּ יפא חילא 
בּ א וֹ רייתא דּ א ׁש ּת דּ ל מאן דּ כל כּ לא . על
דּ חיל ולא  וּ מּת ּת אי . מעילּ אי דּ חיל לא
אחיד  דּ איה וּ  בּ גין דּ עלמא. בּ יׁש ין מ ּמ רעין

יוֹ מא . בּ כל מינּ יּה  וילּ יף דחיּ י בּ אילנא

ולילה מי  ְְִַָָָָָוהגית
למיזלדּ הא  נׁש  לבר ּת וֹ ליף אוֹ רייתא 

עיטא ליּה  ּת וֹ ליף קׁש וֹ ט . בּ ארח 
גּ זרה . ההיא לבטלא מארי ּה  קּמ י  יתוּ ב הי
האי  יתבּ ּט ל  דּ לא עליּה  אתגּ זר דּ אפילּ וּ 
ולא מנּ יּה  ואס ּת לּ ק אתבּ ּט ל מ יּ ד גּ זרה,
וּ בגין  עלמא. בּ האי נ ׁש  דּ בר  עליּה  ׁש ריא 
בּ א וֹ ריתא לאׁש ּת דּ לא  נׁש  לבר  ליּה  בּ עי  ּכ
ה וּ א הדא  מינּה  יתעדי  ולא  ולילי יממא 

א)דכתיב ואי (יהושע ולילה . יוֹ מם ב וֹ  והגית 
מינּה  אתּפ רׁש  א וֹ  דּ אוֹ רייתא מינּ ּה  אתעדּ י

דחיּ י. מאילנא אתּפ ר ׁש  כּ א לּ וּ 

,נלר לבר צרי ,ת מ ְְְִִִִֵֶָָָָ
לפני להחות , לבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַָלהנס

רה יראה ְְִֵַָָָהיכל
סליק ּת א איה וּ  כּ ד נ ׁש , לבר  עיטא  חזי, 

עליּה  לק בּ לא  בּ עי ערסיּה  על בּ ליליא
וּ לאקדּ מא ׁש לים  בּ לבּ א דּ לעילא  מלכוּ תא 

וכה ה רה ל הח הא חזק ְֶַַַַַָָָָָֹה
הל  על עלי ְֶַַֹה א

כּ תוּ בּפ תח מהוּ  ואמר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
לח ) אל (ישעיה ּפ ניו חזק יּ הוּ  ו יּ סב 

כּ ּמ ה  תראה בּ א - ה ' אל ויּ תּפ לּ ל הּק יר
וכּמ ה  הּת וֹ רה ׁש ל החזק הכּ ח הוּ א
מי ׁש כּ ל הכּ ל. על עליוֹ ן הוּ א
פוֹ חד  לא בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
פוֹ חד  ולא ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים
מוּ ם  העוֹ לם, ׁש ל רעים מחלאים
מ ּמ נּ וּ  ולוֹ מד החיּ ים בּ עץ  אחוּ ז ׁש הוּ א 

יוֹ ם. בּ כל

ולילה מי  ְְִַָָָָָוהגית
ללכת ׁש הרי אדם מלּמ דת ה ּת וֹ רה 

עצה  אוֹ תוֹ  ּת לּמ ד אמת, בּ דר
אוֹ תּה  את  לב ּט ל ר בּ וֹ נוֹ  לפני יׁש וּ ב אי
ׁש לּ א  עליו נגזר  אם  ׁש אפלּ וּ  הגּ זרה.
מתבּ ּט לת  מיּ ד - הזּ וֹ  הגּ זרה תתבּ ּט ל
האדם  על ׁש וֹ רה ולא  מּמ נּ וּ  וּ מס ּת לּ קת
האדם  צרי  ּכ וּ מוּ ם  הזּ ה . בּ עוֹ לם

ו  ולילוֹ ת ימים בּ ּת וֹ רה לא להׁש ּת דּ ל 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מ ּמ נּ ה. א )יסוּ ר (יהושע  

מן  סר  ואם ולילה. י וֹ מם  בּ וֹ  והגית 
נפרד  כּ אלּ וּ  מּמ נּ ה, נפרד אוֹ  הּת וֹ רה

הח יּ ים. מעץ 

,נלר לבר צרי ,ת מ ְְְִִִִֵֶָָָָ
לפני להחות , לבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַָלהנס

רה יראה ְְִֵַָָָהיכל
ע וֹ לה בּ א כּ ׁש ה וּ א - לאדם עצה ראה  

לקבּ ל  צרי מּט ת וֹ , על ב לּ ילה
בּ לב ׁש לּ מעלה הּמ לכוּ ת את עליו

יר"מאמרי  ה הר סא הקמת

דּ נפׁש יּה למ ּפ קדוֹ נא  קּמ יּה  י"ט מסר (בראשית  
וּ מכּ לע "ב) בּ י ׁש ין מרעין מכּ ל א ׁש ּת זיב וּ מ יּ ד 

קם וּ בצפרא עליּה . ׁש לטין ולא בּ יׁש ין ר וּ חין
וּ למיעל למאריּה  לברכא בּ עי מערסיּה 
בּ דחילוּ  היכליּה  קּמ י וּ למס גּ ד לביתיּה 
עיטא ויּס ב  צלוֹ תיּה  יצלי כּ ן  וּ בתר ס גּ יא,

דּ כתיב, קדּ י ׁש ין אבהן ה)מא נּ וּ ן ואני (תהלים 
אל א ׁש ּת חוה  בית אבוֹ א  ּחסד בּ רב

.בּ יראת  קדׁש היכל

צרי ה נסת  לבית   האד נס  ד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָק
יצחק אברה ראנה לְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ְֲַֹויעקב 
נׁש הכי לבר  ליּה  לבּ עי לא  א וּ קמ וּ ה  

אי  אלּ א כּ ניׁש ּת א  לבי לעאלא
ויעקב, יצחק בּ אברהם  בּ קדמיתא אמלי
ק וּ דׁש א לקמי צל וֹ תא ּת קינוּ  דּ אנּ וּ ן בּ גין
בּ ר וֹ ב  ואני דכתיב  ה וּ א  הדא הוּ א. בּ רי
א ׁש ּת חוה אברהם. דּ א ,בית אב וֹ א   ּחסד
דּ א , בּ יראת יצחק . דּ א , קדׁש היכל אל
כּ ן  וּ בתר בּ ריׁש א , לוֹ ן לאכללא וּ בעי יעקב.
כּ דין  צל וֹ תי ּה . ויצ לּ י כּ נׁש ּת א  לבי ייעוּ ל 

מט)כּ תיב, אּת ה(ישעיה עבדּ י לי  ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב א ׁש ר  ישׂ ראל

מרלית  י  חברנ יחאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמעי
הרלית אר והס לי ט בה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָאב
יקרמ  מה אר  צא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָההיא

להע ל את  ְִֵֶָָָָוהאירה
רחוּ מאי ר בּ י דּ רבּ י קּמ י ׁש כיח  הוה ּפ ינחס  

רב  נׁש  וּ בר דּ גנ וֹ סר . יּמ א  בּ כיף

את  לפניו למסר וּ להק דּ ים ׁש לם
מ כּ ל  נצּ וֹ ל וּ מיּ ד נפ ׁש וֹ , ּפ קדוֹ ן
הר וּ חוֹ ת  וּ מ כּ ל הרעוֹ ת הּמ חלוֹ ת 
וּ בבּ קר , עליו . ׁש וֹ לטים ולא  הרעוֹ ת
לרבּ וֹ נוֹ , לבר צרי מ ּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם 
לפני וּ להׁש ּת חו וֹ ת לביתוֹ , וּ להכּ נס
יתּפ לּ ל   ּכ ואחר רבּ ה, בּ יראה היכלוֹ 
האב וֹ ת  מא וֹ תם עצה  וי ּק ח  ּת פ לּ ת וֹ .

ׁש כּ ת וּ ב  ה )הּק דוֹ ׁש ים, בּ רב(תהלים  ואני 
היכל  אל אׁש ּת חוה בית אבוֹ א  ּחסד

.בּ יראת  קדׁש

צרי ה נסת  לבית   האד נס  ד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָק
יצחק אברה ראנה לְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ְֲַֹויעקב 
 ּלהכּ נסכ לאדם צרי ׁש לּ א ּפ ר ׁש וּ ה, 

נמל אם א לּ א ה כּ נסת  לבית
ויעקב , יצחק בּ אברהם בּ ראׁש וֹ נה
לפני הּת פלּ ה ּת ּק נוּ  ׁש הם מ וּ ם
ואני ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
אברהם. זה - בית אב וֹ א  ּחס ד בּ רב 
יצחק . זה  -  קדׁש היכל אל אׁש ּת חוה
להכלילם  וצרי יעקב. זה  - בּ יראת
ה כּ נסת  לבית יכּ נס  ּכ ואחר  בּ ראׁש ,

כּ תוּ ב  אז ּת פ לּ תוֹ . מט )ויתּפ לּ ל (ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י לי  ויּ אמר 

אתּפ אר .

מרלית  י  חברנ יחאי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמעי
הרלית אר והס לי ט בה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָאב

מ ר  מה אר צא יקההיא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
להע ל את  ְִֵֶָָָָוהאירה

ר בּ ירבּ י לפני מצוּ י היה ּפ ינחס  
ואדם  כּ נּ רת, ים בּ חוֹ ף  רחוּ מאי 



יר"מאמרי  ה הר הקמת סב 

אסּת לּ ק וּ  ועינ וֹ י הוה  דיוֹ מין וּ קׁש יׁש א 
ׁש מענא ודּ אי ּפ ינחס לרבּ י אמר מ לּ מחמי.
אבן  מרגּ לית ליּה  אית חברנא  דּ יוֹ חאי
מרגּ לית  דּ ההיא  בּ נהוֹ רא  ואס ּת כּ לית טבא,
כּ ל ונהרא  מנּ רּת קּה  דּ ׁש מ ׁש א כּ נהירוּ  נפקא 
מ ׁש מיּ א קאים  נה וֹ רא  וההוּ א  עלמא.
עּת יק  דּ יתיב עד עלמא  כּ ל ונהיר לארעא 

כּ דק  כּ רסייא  על  ויתיב  יא וּ ת.יוֹ מין א 
וּ מנּ הוֹ רא .בּ בית כּ לּ א כּ ליל נה וֹ רא והה וּ א
וּ זעיר דּ קּ יק נהירוּ  נפק . בּ בית דּ את כּ ליל 
. ח וּ לק זכּ אה  עלמא, כּ ל ונהיר לבר  ונפיק 
דּ ההיא אבּ תריּה  זיל ּפ וֹ ק, בּ רי , ּפ וֹ ק
קיימא ׁש עתא דּ הא עלמא , דּ נהיר מרגּ לית 

.ל

.כ אתי ראית חלקי ְְְִִִֵֶֶַָָָא רי
לא ,כ אתי ראיתי לא ְְִִִִֵֶָָָֹֹאלמלא 

כ ְִִָָהייתי
ארבּ אנפק בּ ההיא  למיעל וקאים מ קּ ּמ יּה  

ּת רין  חמא  בּ הדי ּה . גּ וּ ברין וּ תרין
לוֹ ן  ר ּמ א  י ּמ א , על וטסין אתיין דּ הווּ  צּפ רין
על טאסין דּ א ּת וּ ן צּפ רין צּפ רין ואמר קלא 
אׁש ּת הי  ּת ּמ ן, יוֹ חאי דּ בר   ּדּ ו חמיתוּ ן יּמ א,
לי. ואתיב וּ  זילוּ  צּפ רין צ ּפ רין אמר , ּפ וּ רתא 
עד  לה וֹ ן. ואזלי בּ יּמ א  עאל וּ  ואזילוּ , ּפ רח וּ 
וּ בפוּ מא אתיין צ ּפ רין אנּ וּ ן הא  דּ נפק,
בּ גוּ וּה  וּ כתיב  חדא ּפ תקא  מנייהוּ  דּ חדא 

מער ּת א  מן נפק יוֹ חאי בּ ר  ורבּ י (הוא)דּ הא 
ליּה  וא ׁש כּ ח  לגבּ יּה  אזל בּ ריּה . אלעזר 

בּ כה חל וּ דין . מליא  וגוּ פי ּה  יא מׁש ניא (דף 
אמרע "ב) .בּ כ  דּ חמיתי ווי ואמר  בּ הדיּה 

לא דּ אלמלא   בּ כ לי דּ חמית  חוּ לקי זכּ אה 

ּפ סק וּ  ועיניו היה, ימים וּ קׁש יׁש  גּ דוֹ ל
ודּ אי ּפ ינחס , לרבּ י אמר מ לּ ראוֹ ת .
מרגּ לית  י ׁש  חברנוּ  ׁש לּ יוֹ חאי ׁש מע ּת י
בּ א וֹ ר והסּת כּ לּת י טוֹ בה, אבן 
המ ׁש  כּ אוֹ ר ׁש יּ וֹ צא  ההיא הּמ ר גּ לית 
העוֹ לם, כּ ל את  והאירה מ נּ ר ּת יקּה 
לארץ המים מן  עמד האוֹ ר  ואוֹ ת וֹ 
ע ּת יק ׁש יּ ׁש ב עד הע וֹ לם כּ ל את והאיר
והא וֹ ר כּ רא וּ י. הכּ ּס א  על וי ׁש ב  היּ מים
וּ מהא וֹ ר ,בּ בית הכּ ל כּ לל ההוּ א 
וקטן, דּ ק אוֹ ר  יצא בּ בית ׁש נּ כלל
העוֹ לם. כּ ל את והאיר החוּ צה ויצא
אחר ול צא, בּ ני, צא, .חלק אׁש רי
כּ ל  את ׁש ּמ אירה ההיא הּמ ר גּ לית 

.ל עוֹ מדת העה ׁש הרי הע וֹ לם ,

.כ אתי ראית חלקי ְְְִִִֵֶֶַָָָא רי
לא ,כ אתי ראיתי לא ְְִִִִֵֶָָָֹֹאלמלא 

כ ְִִָָהייתי
לאניּ ה יצא להכּ נס ועמד מלּ פניו  

ראה  עּמ וֹ . גברים וּ ׁש ני ההיא,
על  וטסוֹ ת בּ אוֹ ת  ׁש היוּ  צ ּפ רים ׁש ּת י
צ ּפ רים  ואמר: ק וֹ ל להם הרים היּ ם.
היּ ם, על טסוֹ ת ׁש אּת ן  צ ּפ רים,
יוֹ חאי? בּ ר ׁש ם הּמ קוֹ ם את הראיתם
צ ּפ רים, צ ּפ רים אמר : מעט, הׁש ּת הה 
והלכוּ . ּפ רחוּ  אוֹ תי . והׁש יב וּ  לכוּ 
הנּ ה  ׁש יּ צא, עד להן. והלכוּ  ליּ ם  נכנסוּ 
מהן  אחת וּ בפי  בּ אוֹ ת, צּפ רים אוֹ תן 
בּ ר ׁש הנּ ה בּ ת וֹ כּה  וכתוּ ב  אחת, ּפ תקה
אלעזר ור בּ י הּמ ערה מן  יצא יוֹ חאי 
מ ׁש נּ ה, א וֹ תוֹ  וּ מצא אליו , הל בּ נוֹ .
ואמר: ע ּמ וֹ  בּ כה  חלדּ ים. מלא וג וּ פ וֹ 

יר"מאמרי  ה הר סג הקמת

. בּ כ הוינא  לא בּ כ לי חמיתא

ללע לי יְְְִִֵַָואר
הוּ א .ּת א דּ תקיפ וּ  ליׁש נא הר  האי חזי 

צדּ יקים ואלּ ין  לעילא  הרים  אינוּ ן
ציּ וֹ ן  הר וא קּ ר וּ ן ישׂ ראל בּ כּ נסת דאחידן
דּ אינּ וּ ן  בּ גין יר וּ ׁש לים דסחרני  הרים 
בּ סטרא להאי האי ואמרין מצוּ יינין
דּ קטריגּ וּ  עשׂ ו הר את לׁש ּפ וֹ ט דּ יחוּ דא 

ד  מּס טרא זמנאמקטרגא בּ הה וּ א שׂ מאלא 
א') בּ קדמיתא(עובדיה המלוּ כה . ליי והיתה 

סטרין  לתרין דינקא בּ גין ממלכה  אקרי
אקרי  מל וּ כה והׁש ּת א ולשׂ מאלא. לימינא
דּ כתיב  הוּ א הדא לימינא. דינקא  בּ גין

ב') וּ בגין (הושע  לעוֹ לם . לי ואר שׂ ּת י
יתבא דהא הוּ א לעוֹ לם  לאו דגלוּ תא 

בּ גלוּ תא .

הא אז ציק , הכינה ְְְְִִִֶֶֶַַָָדקת
ִַהחד 

ליּה ּת א  דסמי י"ד)חזי יי (זכריה  והיה  
הה וּ א בּ יוֹ ם הארץ כּ ל על  למל
הׁש ּת א דּ עד בּ גין אחד  וּ ׁש מוֹ  אחד יי יהיה
עּמ הוֹ ן  ׁש כינ ּת א  בּ גלוּ תא  ישׂ ראל כּ ד
איה וּ . מלכּ א  לאו מטרוֹ ניתא  בּ לא  וּ מלכּ א 
כּ ל על למל יי והיה  זמנא  ההוּ א  אבל
וּ ׁש מוֹ  אחד יי יהיה  ההוּ א  בּ יוֹ ם  הארץ
כּ דין  בּ צדיק  ׁש כינּת א  אתדבּ קת כּ ד אחד,

יח וּ דא . הוּ א

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
כג)

חלקי אׁש רי אמר : .בּ כ ׁש ראיתי וי
לא  ׁש אלמלא  .בּ כ א וֹ תי ׁש ראית

אוֹ ת  בּ כ.ראיתי הייתי  לא ,בּ כ י 

ללע לי יְְְִִֵַָואר
ה וּ א.בּ א  ק ׁש ה  לׁש וֹ ן  הזּ ה , ההר  ראה, 

וצ דּ יקים  למעלה, הרים  אוֹ תם
ישׂ ראל, בּ כנסת ׁש אח וּ זים האלּ וּ 
ׁש ּס ביב הרים  א וֹ תם ציּ וֹ ן הר ונקראים 
מצ יּ נים  ׁש הם בּ גלל יר וּ ׁש לים ,

היּ ח וּ ד בּ צד לזה זה (עובדיהוא וֹ מרים 
ׁש ּק טרוּ גא ) עשׂ ו, הר את לׁש ּפ ט 

זמן, בּ אוֹ ת וֹ  המאל. מ צּ ד המקטרג
בּ התחלה  הּמ לוּ כה. לה' והיתה
ׁש ּמ יניקה  מוּ ם ממלכה, נקראת
ולשׂ מאל. לימין - צדדים לׁש ני
בּ גלל  מלוּ כה, נקראת ועכׁש ו

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לימין. ב )ׁש ּמ יניקה  (הושע 
ׁש ה גּ לוּ ת  וּ בגלל לע וֹ לם. לי וארשׂ ּת י
בּ גּ לוּ ת. יוֹ ׁש בת ׁש הרי היא, לעוֹ לם לא

הא אז ציק , הכינה ְְְְִִִֶֶֶַַָָדקת
ִַהחד 

לוֹ בּ א   ּׁש ּס מו יד)ראה , ה'(זכריה והיה 
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם הארץ כּ ל על למל
ׁש עד  בּ גלל אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה
ׁש כינה  - בּ גּ לוּ ת  כּ ׁש יּ שׂ ראל עכׁש ו ,
,מל אינוֹ  גבירה בּ לי וּ מל ע ּמ הם,
כּ ל  על מל ה' והיה זמן, אוֹ תוֹ  אבל
וּ ׁש מ וֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם הארץ 
אז  בּ צ דּ יק, הכינה כּ ׁש נּ דבּ קת  אחד.

היּ חוּ ד. ה וּ א
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אסּת לּ ק וּ  ועינ וֹ י הוה  דיוֹ מין וּ קׁש יׁש א 
ׁש מענא ודּ אי ּפ ינחס לרבּ י אמר מ לּ מחמי.
אבן  מרגּ לית ליּה  אית חברנא  דּ יוֹ חאי
מרגּ לית  דּ ההיא  בּ נהוֹ רא  ואס ּת כּ לית טבא,
כּ ל ונהרא  מנּ רּת קּה  דּ ׁש מ ׁש א כּ נהירוּ  נפקא 
מ ׁש מיּ א קאים  נה וֹ רא  וההוּ א  עלמא.
עּת יק  דּ יתיב עד עלמא  כּ ל ונהיר לארעא 

כּ דק  כּ רסייא  על  ויתיב  יא וּ ת.יוֹ מין א 
וּ מנּ הוֹ רא .בּ בית כּ לּ א כּ ליל נה וֹ רא והה וּ א
וּ זעיר דּ קּ יק נהירוּ  נפק . בּ בית דּ את כּ ליל 
. ח וּ לק זכּ אה  עלמא, כּ ל ונהיר לבר  ונפיק 
דּ ההיא אבּ תריּה  זיל ּפ וֹ ק, בּ רי , ּפ וֹ ק
קיימא ׁש עתא דּ הא עלמא , דּ נהיר מרגּ לית 

.ל

.כ אתי ראית חלקי ְְְִִִֵֶֶַָָָא רי
לא ,כ אתי ראיתי לא ְְִִִִֵֶָָָֹֹאלמלא 

כ ְִִָָהייתי
ארבּ אנפק בּ ההיא  למיעל וקאים מ קּ ּמ יּה  

ּת רין  חמא  בּ הדי ּה . גּ וּ ברין וּ תרין
לוֹ ן  ר ּמ א  י ּמ א , על וטסין אתיין דּ הווּ  צּפ רין
על טאסין דּ א ּת וּ ן צּפ רין צּפ רין ואמר קלא 
אׁש ּת הי  ּת ּמ ן, יוֹ חאי דּ בר   ּדּ ו חמיתוּ ן יּמ א,
לי. ואתיב וּ  זילוּ  צּפ רין צ ּפ רין אמר , ּפ וּ רתא 
עד  לה וֹ ן. ואזלי בּ יּמ א  עאל וּ  ואזילוּ , ּפ רח וּ 
וּ בפוּ מא אתיין צ ּפ רין אנּ וּ ן הא  דּ נפק,
בּ גוּ וּה  וּ כתיב  חדא ּפ תקא  מנייהוּ  דּ חדא 

מער ּת א  מן נפק יוֹ חאי בּ ר  ורבּ י (הוא)דּ הא 
ליּה  וא ׁש כּ ח  לגבּ יּה  אזל בּ ריּה . אלעזר 

בּ כה חל וּ דין . מליא  וגוּ פי ּה  יא מׁש ניא (דף 
אמרע "ב) .בּ כ  דּ חמיתי ווי ואמר  בּ הדיּה 

לא דּ אלמלא   בּ כ לי דּ חמית  חוּ לקי זכּ אה 

ּפ סק וּ  ועיניו היה, ימים וּ קׁש יׁש  גּ דוֹ ל
ודּ אי ּפ ינחס , לרבּ י אמר מ לּ ראוֹ ת .
מרגּ לית  י ׁש  חברנוּ  ׁש לּ יוֹ חאי ׁש מע ּת י
בּ א וֹ ר והסּת כּ לּת י טוֹ בה, אבן 
המ ׁש  כּ אוֹ ר ׁש יּ וֹ צא  ההיא הּמ ר גּ לית 
העוֹ לם, כּ ל את  והאירה מ נּ ר ּת יקּה 
לארץ המים מן  עמד האוֹ ר  ואוֹ ת וֹ 
ע ּת יק ׁש יּ ׁש ב עד הע וֹ לם כּ ל את והאיר
והא וֹ ר כּ רא וּ י. הכּ ּס א  על וי ׁש ב  היּ מים
וּ מהא וֹ ר ,בּ בית הכּ ל כּ לל ההוּ א 
וקטן, דּ ק אוֹ ר  יצא בּ בית ׁש נּ כלל
העוֹ לם. כּ ל את והאיר החוּ צה ויצא
אחר ול צא, בּ ני, צא, .חלק אׁש רי
כּ ל  את ׁש ּמ אירה ההיא הּמ ר גּ לית 

.ל עוֹ מדת העה ׁש הרי הע וֹ לם ,

.כ אתי ראית חלקי ְְְִִִֵֶֶַָָָא רי
לא ,כ אתי ראיתי לא ְְִִִִֵֶָָָֹֹאלמלא 

כ ְִִָָהייתי
לאניּ ה יצא להכּ נס ועמד מלּ פניו  

ראה  עּמ וֹ . גברים וּ ׁש ני ההיא,
על  וטסוֹ ת בּ אוֹ ת  ׁש היוּ  צ ּפ רים ׁש ּת י
צ ּפ רים  ואמר: ק וֹ ל להם הרים היּ ם.
היּ ם, על טסוֹ ת ׁש אּת ן  צ ּפ רים,
יוֹ חאי? בּ ר ׁש ם הּמ קוֹ ם את הראיתם
צ ּפ רים, צ ּפ רים אמר : מעט, הׁש ּת הה 
והלכוּ . ּפ רחוּ  אוֹ תי . והׁש יב וּ  לכוּ 
הנּ ה  ׁש יּ צא, עד להן. והלכוּ  ליּ ם  נכנסוּ 
מהן  אחת וּ בפי  בּ אוֹ ת, צּפ רים אוֹ תן 
בּ ר ׁש הנּ ה בּ ת וֹ כּה  וכתוּ ב  אחת, ּפ תקה
אלעזר ור בּ י הּמ ערה מן  יצא יוֹ חאי 
מ ׁש נּ ה, א וֹ תוֹ  וּ מצא אליו , הל בּ נוֹ .
ואמר: ע ּמ וֹ  בּ כה  חלדּ ים. מלא וג וּ פ וֹ 

יר"מאמרי  ה הר סג הקמת

. בּ כ הוינא  לא בּ כ לי חמיתא

ללע לי יְְְִִֵַָואר
הוּ א .ּת א דּ תקיפ וּ  ליׁש נא הר  האי חזי 

צדּ יקים ואלּ ין  לעילא  הרים  אינוּ ן
ציּ וֹ ן  הר וא קּ ר וּ ן ישׂ ראל בּ כּ נסת דאחידן
דּ אינּ וּ ן  בּ גין יר וּ ׁש לים דסחרני  הרים 
בּ סטרא להאי האי ואמרין מצוּ יינין
דּ קטריגּ וּ  עשׂ ו הר את לׁש ּפ וֹ ט דּ יחוּ דא 

ד  מּס טרא זמנאמקטרגא בּ הה וּ א שׂ מאלא 
א') בּ קדמיתא(עובדיה המלוּ כה . ליי והיתה 

סטרין  לתרין דינקא בּ גין ממלכה  אקרי
אקרי  מל וּ כה והׁש ּת א ולשׂ מאלא. לימינא
דּ כתיב  הוּ א הדא לימינא. דינקא  בּ גין

ב') וּ בגין (הושע  לעוֹ לם . לי ואר שׂ ּת י
יתבא דהא הוּ א לעוֹ לם  לאו דגלוּ תא 

בּ גלוּ תא .

הא אז ציק , הכינה ְְְְִִִֶֶֶַַָָדקת
ִַהחד 

ליּה ּת א  דסמי י"ד)חזי יי (זכריה  והיה  
הה וּ א בּ יוֹ ם הארץ כּ ל על  למל
הׁש ּת א דּ עד בּ גין אחד  וּ ׁש מוֹ  אחד יי יהיה
עּמ הוֹ ן  ׁש כינ ּת א  בּ גלוּ תא  ישׂ ראל כּ ד
איה וּ . מלכּ א  לאו מטרוֹ ניתא  בּ לא  וּ מלכּ א 
כּ ל על למל יי והיה  זמנא  ההוּ א  אבל
וּ ׁש מוֹ  אחד יי יהיה  ההוּ א  בּ יוֹ ם  הארץ
כּ דין  בּ צדיק  ׁש כינּת א  אתדבּ קת כּ ד אחד,

יח וּ דא . הוּ א

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
כג)

חלקי אׁש רי אמר : .בּ כ ׁש ראיתי וי
לא  ׁש אלמלא  .בּ כ א וֹ תי ׁש ראית

אוֹ ת  בּ כ.ראיתי הייתי  לא ,בּ כ י 

ללע לי יְְְִִֵַָואר
ה וּ א.בּ א  ק ׁש ה  לׁש וֹ ן  הזּ ה , ההר  ראה, 

וצ דּ יקים  למעלה, הרים  אוֹ תם
ישׂ ראל, בּ כנסת ׁש אח וּ זים האלּ וּ 
ׁש ּס ביב הרים  א וֹ תם ציּ וֹ ן הר ונקראים 
מצ יּ נים  ׁש הם בּ גלל יר וּ ׁש לים ,

היּ ח וּ ד בּ צד לזה זה (עובדיהוא וֹ מרים 
ׁש ּק טרוּ גא ) עשׂ ו, הר את לׁש ּפ ט 

זמן, בּ אוֹ ת וֹ  המאל. מ צּ ד המקטרג
בּ התחלה  הּמ לוּ כה. לה' והיתה
ׁש ּמ יניקה  מוּ ם ממלכה, נקראת
ולשׂ מאל. לימין - צדדים לׁש ני
בּ גלל  מלוּ כה, נקראת ועכׁש ו

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לימין. ב )ׁש ּמ יניקה  (הושע 
ׁש ה גּ לוּ ת  וּ בגלל לע וֹ לם. לי וארשׂ ּת י
בּ גּ לוּ ת. יוֹ ׁש בת ׁש הרי היא, לעוֹ לם לא

הא אז ציק , הכינה ְְְְִִִֶֶֶַַָָדקת
ִַהחד 

לוֹ בּ א   ּׁש ּס מו יד)ראה , ה'(זכריה והיה 
ההוּ א  בּ יּ וֹ ם הארץ כּ ל על למל
ׁש עד  בּ גלל אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה
ׁש כינה  - בּ גּ לוּ ת  כּ ׁש יּ שׂ ראל עכׁש ו ,
,מל אינוֹ  גבירה בּ לי וּ מל ע ּמ הם,
כּ ל  על מל ה' והיה זמן, אוֹ תוֹ  אבל
וּ ׁש מ וֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם הארץ 
אז  בּ צ דּ יק, הכינה כּ ׁש נּ דבּ קת  אחד.

היּ חוּ ד. ה וּ א
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אד רי מע, קריאת  ל ְְִִֶֶַַָָָד
האמ נה קרי לקר  נלאד ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָליחד

הב  רצְִֵַ
בּ א 'וכד לכוונא ליּה  א בּ עי  לאחד מטי 

עּת יקא עמיקא)סתימא  דּ כלּ א(ס"א 
עד  ע לּ אה מחכמה עלּ אין דר גּ ין תמניא וח '
דּ כּ נסת  אתדבּ ק וּ תא  ר בּ תא  וד' צדּ יק .
עני  דא קּ רי דדוד ח וּ לקיּה  דאיהי ישׂ ראל
דלעילא דר גּ ין  לאינוּ ן אתדּ בּ קת כּ ד ואביוֹ ן
ועלמא ר בּ תא  איהי כּ דין בּ א"ח . דּ רמיזין 

דּ אי נּ וּ ן ׁש דים  ואינּ וּ ן מינ ּה  יניק (שירכּ וּ ליּה  
ח') בּ עיניוהשירים הייתי אז כּ ּמ גדּ לוֹ ת

ׁש לוֹ ם . כּ מ וֹ צאת

י שׂ ראלּת א כּ נסת  על קרא  האי חזי 
בּ נהא עם בּ גלוּ תא  איהי כּ ד אתמר 
ה וּ א הדא  זעירא  אקרי דעלמא  א וּ מין בּ ין

י שׂ ראל(שם)דּ כתיב ועד קטנּ ה  לּ נוּ  אח וֹ ת 
קׁש וֹ ט בּ ארח  ואזלין בּ א וֹ רייתא אתד בּ ר וּ 
בּ ה וּ . אתחבּ ר וׁש לוֹ ם  אתמליּ יא כּ דין 
וׁש די  חוֹ מה  אני ואמרת איהי אתיבת

כּ ּמ גדּ לוֹ ת.

ו ׁש ל וֹ "ם .בּ ההוּ א א "ז  עמי דאתח בּ ר זמנא 
דכלא , קדּ י ׁש א  דע ּת יקא  רזא  א'
כּ יון  צדּ י"ק דאקּ רי ו ׁש ל וֹ "ם  דר גּ ין  ׁש בע ז'
בּ עיניו הייּת י א "ז כּ דין מתח בּ רן דרגּ ין דּ הני
דר גּ ין  ז' אינ וּ ן עיינין. וּ מאן  ׁש לוֹ ם . כּ מ וֹ צאת
ׁש למא וּ כדין יי, ּפ ני יי, עיני  דּ אקר וּ ן
בּ אתר דעּת יקא  טיבוּ  וׁש רייא לעלמא 

אד רי מע, קריאת  ל ְְִִֶֶַַָָָד
האמ נה קרי לקר  נלאד ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָליחד

הב  רצְִֵַ
 ּׁש מע ,ׁש כ קריאת ׁש ל בּ ּס וֹ ד למדנוּ  

לאדוֹ נוֹ  ליחד אדם ׁש צּ רי
ה לּ ב . בּ רצוֹ ן האמוּ נה ק ׁש רי וּ לק ר 
בּ א' לכוּ ן לוֹ  צרי ל"אחד", וּ כׁש ּמ גּ יע
וח' הכּ ל, ׁש ל [עמּק ה] עּת יקה  נס ּת רת
מחכמה  עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש מוֹ נה  -
- גּ דוֹ לה וד' צדּ יק. עד עליוֹ נה
ׁש היא  ישׂ ראל, כּ נסת ׁש ל התדּ בּ ק וּ ת 

ׁש נּ קרא דּ וד ׁש ל עניפו)(תהלים חלק וֹ  
דּ רג וֹ ת  לאוֹ תן  כּ ׁש נּ דבּ קת ואבי וֹ ן,
היא  אז בּ א"ח. ׁש רמ וּ זוֹ ת ׁש לּ מעלה
ואוֹ תם  מ ּמ נּ ה, יוֹ נק העוֹ לם וכל גּ דוֹ לה 

כּ ּמ גדּ לוֹ ת, ׁש הם ח )ׁש דים אז (שיר  
ׁש לוֹ ם. כּ מוֹ צאת בעיניו הייתי

י שׂ ראל בּ א כּ נסת על זה ּפ סוּ ק ראה , 
בּ ניה  עם  בּ גּ לוּ ת כּ ׁש היא נתבּ אר .
זהוּ  קט נּ ה, נקראת הע וֹ לם  אּמ וֹ ת בּ ין

קטנּ ה.(שם )ׁש כּ תוּ ב לנ וּ  אח וֹ ת 
והוֹ לכים  בּ ּת וֹ רה נדבּ קים  וּ כׁש יּ שׂ ראל
ו ׁש לוֹ ם  מתמ לּ את, אז אמת, בּ דר
ואוֹ מרת, היא מׁש יבה בּ הם . מתח בּ ר 

כּ ּמ גדּ לוֹ ת. וׁש די  חוֹ מה אני

אז בּ א וֹ תוֹ  ע ּמ י, ׁש התחבּ ר זמן 
הע ּת יק סוֹ ד א' וׁש לוֹ ם.
דּ רגוֹ ת, ׁש בע  ז ' הכּ ל. ׁש ל הּק דוֹ ׁש 
ׁש הדּ רג וֹ ת  כּ יון  צדּ יק . ׁש נּ קרא וׁש לוֹ ם
בעיניו  הייתי אז מתחבּ רוֹ ת, הלּ לוּ 
אוֹ תן  עינים? ואיזה ׁש לוֹ ם. כּ מ וֹ צאת
ּפ ני ה', עיני  ׁש נּ קראוֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש בע

יר"מאמרי  ה הר סההקמת

מׁש ה ּפ קּ ד  ּכ וּ בגין ונוּ קבא  דּ דכר 
ואמר ו ')בּ א וֹ רייתא  יי (דברים ישׂ ראל  ׁש מע 

קׁש רין  כּ וּ לה וּ  לקׁש רא  אחד . יי  אלהינ וּ 
דמהימנ וּ תא .

ימיו ל מאריכי אחד, אריה ְֲֲִִִֶַַַָָָָל
ְָנתיו

לוֹ ּת א מאריכין בּ אחד  המארי כּ ל חזי, 
דאיהוּ  בּ גין טעמא מאי וּ ׁש נוֹ ּת יו . ימיו
תליין  בּ יה  דעלמא  וּ ׁש נין יוֹ מין דכל  אתר
ואינּ וּ ן  בּ אחד דּ רמיזין דרגּ ין דּ אינּ וּ ן בּ רזא 
חבריּ יא בּ יה ואתער וּ  חד וכ לּ הוּ  ע שׂ רה
אתרא דּ האי בּ גין וׁש ּפ יר. בדל "ת ואמרוּ 
וּ בעי  מ דּ יליּה . נה וֹ רא  לה  ולית היא דּ דל"ת
בּ רכאן  לה וּ לאמ ׁש כא  בּ ּה  לארכא  נ ׁש  בּ ר
ידי  על ע לּ אין בּ נין ׁש ית סטרין ׁש ית מאינוּ ן
בּ רזא בח' רמיזין סטרין ׁש ית ואינּ וּ ן דצדיק

דּ תמנייא .

ל  עלי  ק מ רכ ת  למ ְְְִִִֶֶָָָֹצרי
ַֹהל 

וּ בינהׁש ית חכמה  לעילא וּ תרין אלּ ין 
וּ לאכללא לא וֹ ספא  ואימא אבּ א

לעילא מאבּ אלה וּ  בּ רכאן להוּ  וּ למיהב  , 
טיב וּ  ׁש רייא  לא דהא  ע לּ אה. ואימא 
בּ אתר ד ׁש לים , בּ אתר  א לּ א  דעּת יקא
דכתיב  ה וּ א הדא  ונוּ קבא . דכר  דא ׁש ּת כּ ח

ג ') השירים ציּ וֹ ן (שיר  בּ נוֹ ת וּ ראינה  צאינה
בּ יוֹ ם וגוֹ '. חתוּ נתוֹ  בּ יוֹ ם וגוֹ ' ׁש למה  בּ מל
ׁש לּ א וּ בּ לבד  אמר וּ  דּ א  ועל  דּ ייקא . חתוּ נת וֹ 

הּט וֹ ב ו ׁש וֹ רה לעוֹ לם, ׁש לוֹ ם ואז ה',
וּ נקבה, זכר  ׁש ל בּ מק וֹ ם  העּת יק  ׁש ל

ואמר  בּ ּת וֹ רה מׁש ה צ וּ ה (דברים ולכן 
אחד.יד) ה' אלהינ וּ  ה' י שׂ ראל  ׁש מע 

האמ וּ נה. קׁש רי כּ ל את לקר 

ימיו ל מאריכי אחד, אריה ְֲֲִִִֶַַַָָָָל
ְָנתיו

בּ אחד,בּ א הּמ ארי כּ ל ראה, 
מה  וּ ׁש נ וֹ תיו. ימיו לוֹ  מאריכין 
ימי ׁש כּ ל מק וֹ ם ׁש הוּ א  בּ גלל הּט עם?
אוֹ תם  בּ סוֹ ד ּת לוּ יים בּ וֹ  הע וֹ לם וּ ׁש נוֹ ת
ע שׂ רה, והם בּ אחד, ׁש רמוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת
החברים  ב וֹ  והתעוֹ רר וּ  אחד. וכלּ ם
ׁש ּמ ק וֹ ם  בּ גלל ויפה, בּ דל"ת  ואמר וּ ,
א וֹ ר לּה  ואין ה וּ א, דּ ל"ת ׁש ל זה
בּ ּה  להארי אדם וצרי מ לּ ּה ,

ׁש ה ולמ ׁש ך  מא וֹ תם בּ רכוֹ ת לה 
ידי על עליוֹ נים  בנים ׁש ה צדדים,
רמוּ זים  צדדים ׁש ה ואוֹ תם הצּ דּ יק,

ׁש מ וֹ נה. ׁש ל בּ סוֹ ד בּ ח',

ל  עלי  ק מ רכ ת  למ ְְְִִִֶֶָָָֹצרי
ַֹהל 

חכמה ׁש ת - למעלה וּ ׁש נים אלּ ה , 
להוֹ סיף - ואם אב  וּ בינה,
בּ רכוֹ ת  להם ולתת למעלה וּ להכלילם
ׁש וֹ רה  אין ׁש הרי העליוֹ נים , ואם מאב 
ׁש לם, בּ מקוֹ ם אלּ א העּת יק  ׁש ל הּט וֹ ב 
זהוּ  וּ נקבה. זכר ׁש נּ מצאים בּ מק וֹ ם

ג )ׁש כּ תוּ ב  בּ נוֹ ת (שיר  וּ ראינה צאינה 
בּ יוֹ ם  וגוֹ מר . ׁש למה בּ ּמ ל צ יּ וֹ ן 
דּ וקא. חתנּ תוֹ  בּ יוֹ ם  וג וֹ מר . חת נּ תוֹ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת סד 

אד רי מע, קריאת  ל ְְִִֶֶַַָָָד
האמ נה קרי לקר  נלאד ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָליחד

הב  רצְִֵַ
בּ א 'וכד לכוונא ליּה  א בּ עי  לאחד מטי 

עּת יקא עמיקא)סתימא  דּ כלּ א(ס"א 
עד  ע לּ אה מחכמה עלּ אין דר גּ ין תמניא וח '
דּ כּ נסת  אתדבּ ק וּ תא  ר בּ תא  וד' צדּ יק .
עני  דא קּ רי דדוד ח וּ לקיּה  דאיהי ישׂ ראל
דלעילא דר גּ ין  לאינוּ ן אתדּ בּ קת כּ ד ואביוֹ ן
ועלמא ר בּ תא  איהי כּ דין בּ א"ח . דּ רמיזין 

דּ אי נּ וּ ן ׁש דים  ואינּ וּ ן מינ ּה  יניק (שירכּ וּ ליּה  
ח') בּ עיניוהשירים הייתי אז כּ ּמ גדּ לוֹ ת

ׁש לוֹ ם . כּ מ וֹ צאת

י שׂ ראלּת א כּ נסת  על קרא  האי חזי 
בּ נהא עם בּ גלוּ תא  איהי כּ ד אתמר 
ה וּ א הדא  זעירא  אקרי דעלמא  א וּ מין בּ ין

י שׂ ראל(שם)דּ כתיב ועד קטנּ ה  לּ נוּ  אח וֹ ת 
קׁש וֹ ט בּ ארח  ואזלין בּ א וֹ רייתא אתד בּ ר וּ 
בּ ה וּ . אתחבּ ר וׁש לוֹ ם  אתמליּ יא כּ דין 
וׁש די  חוֹ מה  אני ואמרת איהי אתיבת

כּ ּמ גדּ לוֹ ת.

ו ׁש ל וֹ "ם .בּ ההוּ א א "ז  עמי דאתח בּ ר זמנא 
דכלא , קדּ י ׁש א  דע ּת יקא  רזא  א'
כּ יון  צדּ י"ק דאקּ רי ו ׁש ל וֹ "ם  דר גּ ין  ׁש בע ז'
בּ עיניו הייּת י א "ז כּ דין מתח בּ רן דרגּ ין דּ הני
דר גּ ין  ז' אינ וּ ן עיינין. וּ מאן  ׁש לוֹ ם . כּ מ וֹ צאת
ׁש למא וּ כדין יי, ּפ ני יי, עיני  דּ אקר וּ ן
בּ אתר דעּת יקא  טיבוּ  וׁש רייא לעלמא 

אד רי מע, קריאת  ל ְְִִֶֶַַָָָד
האמ נה קרי לקר  נלאד ְְְֱֲִֵֵֵַַַָָליחד

הב  רצְִֵַ
 ּׁש מע ,ׁש כ קריאת ׁש ל בּ ּס וֹ ד למדנוּ  

לאדוֹ נוֹ  ליחד אדם ׁש צּ רי
ה לּ ב . בּ רצוֹ ן האמוּ נה ק ׁש רי וּ לק ר 
בּ א' לכוּ ן לוֹ  צרי ל"אחד", וּ כׁש ּמ גּ יע
וח' הכּ ל, ׁש ל [עמּק ה] עּת יקה  נס ּת רת
מחכמה  עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש מוֹ נה  -
- גּ דוֹ לה וד' צדּ יק. עד עליוֹ נה
ׁש היא  ישׂ ראל, כּ נסת ׁש ל התדּ בּ ק וּ ת 

ׁש נּ קרא דּ וד ׁש ל עניפו)(תהלים חלק וֹ  
דּ רג וֹ ת  לאוֹ תן  כּ ׁש נּ דבּ קת ואבי וֹ ן,
היא  אז בּ א"ח. ׁש רמ וּ זוֹ ת ׁש לּ מעלה
ואוֹ תם  מ ּמ נּ ה, יוֹ נק העוֹ לם וכל גּ דוֹ לה 

כּ ּמ גדּ לוֹ ת, ׁש הם ח )ׁש דים אז (שיר  
ׁש לוֹ ם. כּ מוֹ צאת בעיניו הייתי

י שׂ ראל בּ א כּ נסת על זה ּפ סוּ ק ראה , 
בּ ניה  עם  בּ גּ לוּ ת כּ ׁש היא נתבּ אר .
זהוּ  קט נּ ה, נקראת הע וֹ לם  אּמ וֹ ת בּ ין

קטנּ ה.(שם )ׁש כּ תוּ ב לנ וּ  אח וֹ ת 
והוֹ לכים  בּ ּת וֹ רה נדבּ קים  וּ כׁש יּ שׂ ראל
ו ׁש לוֹ ם  מתמ לּ את, אז אמת, בּ דר
ואוֹ מרת, היא מׁש יבה בּ הם . מתח בּ ר 

כּ ּמ גדּ לוֹ ת. וׁש די  חוֹ מה אני

אז בּ א וֹ תוֹ  ע ּמ י, ׁש התחבּ ר זמן 
הע ּת יק סוֹ ד א' וׁש לוֹ ם.
דּ רגוֹ ת, ׁש בע  ז ' הכּ ל. ׁש ל הּק דוֹ ׁש 
ׁש הדּ רג וֹ ת  כּ יון  צדּ יק . ׁש נּ קרא וׁש לוֹ ם
בעיניו  הייתי אז מתחבּ רוֹ ת, הלּ לוּ 
אוֹ תן  עינים? ואיזה ׁש לוֹ ם. כּ מ וֹ צאת
ּפ ני ה', עיני  ׁש נּ קראוֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש בע

יר"מאמרי  ה הר סההקמת

מׁש ה ּפ קּ ד  ּכ וּ בגין ונוּ קבא  דּ דכר 
ואמר ו ')בּ א וֹ רייתא  יי (דברים ישׂ ראל  ׁש מע 

קׁש רין  כּ וּ לה וּ  לקׁש רא  אחד . יי  אלהינ וּ 
דמהימנ וּ תא .

ימיו ל מאריכי אחד, אריה ְֲֲִִִֶַַַָָָָל
ְָנתיו

לוֹ ּת א מאריכין בּ אחד  המארי כּ ל חזי, 
דאיהוּ  בּ גין טעמא מאי וּ ׁש נוֹ ּת יו . ימיו
תליין  בּ יה  דעלמא  וּ ׁש נין יוֹ מין דכל  אתר
ואינּ וּ ן  בּ אחד דּ רמיזין דרגּ ין דּ אינּ וּ ן בּ רזא 
חבריּ יא בּ יה ואתער וּ  חד וכ לּ הוּ  ע שׂ רה
אתרא דּ האי בּ גין וׁש ּפ יר. בדל "ת ואמרוּ 
וּ בעי  מ דּ יליּה . נה וֹ רא  לה  ולית היא דּ דל"ת
בּ רכאן  לה וּ לאמ ׁש כא  בּ ּה  לארכא  נ ׁש  בּ ר
ידי  על ע לּ אין בּ נין ׁש ית סטרין ׁש ית מאינוּ ן
בּ רזא בח' רמיזין סטרין ׁש ית ואינּ וּ ן דצדיק

דּ תמנייא .

ל  עלי  ק מ רכ ת  למ ְְְִִִֶֶָָָֹצרי
ַֹהל 

וּ בינהׁש ית חכמה  לעילא וּ תרין אלּ ין 
וּ לאכללא לא וֹ ספא  ואימא אבּ א

לעילא מאבּ אלה וּ  בּ רכאן להוּ  וּ למיהב  , 
טיב וּ  ׁש רייא  לא דהא  ע לּ אה. ואימא 
בּ אתר ד ׁש לים , בּ אתר  א לּ א  דעּת יקא
דכתיב  ה וּ א הדא  ונוּ קבא . דכר  דא ׁש ּת כּ ח

ג ') השירים ציּ וֹ ן (שיר  בּ נוֹ ת וּ ראינה  צאינה
בּ יוֹ ם וגוֹ '. חתוּ נתוֹ  בּ יוֹ ם וגוֹ ' ׁש למה  בּ מל
ׁש לּ א וּ בּ לבד  אמר וּ  דּ א  ועל  דּ ייקא . חתוּ נת וֹ 

הּט וֹ ב ו ׁש וֹ רה לעוֹ לם, ׁש לוֹ ם ואז ה',
וּ נקבה, זכר  ׁש ל בּ מק וֹ ם  העּת יק  ׁש ל

ואמר  בּ ּת וֹ רה מׁש ה צ וּ ה (דברים ולכן 
אחד.יד) ה' אלהינ וּ  ה' י שׂ ראל  ׁש מע 

האמ וּ נה. קׁש רי כּ ל את לקר 

ימיו ל מאריכי אחד, אריה ְֲֲִִִֶַַַָָָָל
ְָנתיו

בּ אחד,בּ א הּמ ארי כּ ל ראה, 
מה  וּ ׁש נ וֹ תיו. ימיו לוֹ  מאריכין 
ימי ׁש כּ ל מק וֹ ם ׁש הוּ א  בּ גלל הּט עם?
אוֹ תם  בּ סוֹ ד ּת לוּ יים בּ וֹ  הע וֹ לם וּ ׁש נוֹ ת
ע שׂ רה, והם בּ אחד, ׁש רמוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת
החברים  ב וֹ  והתעוֹ רר וּ  אחד. וכלּ ם
ׁש ּמ ק וֹ ם  בּ גלל ויפה, בּ דל"ת  ואמר וּ ,
א וֹ ר לּה  ואין ה וּ א, דּ ל"ת ׁש ל זה
בּ ּה  להארי אדם וצרי מ לּ ּה ,

ׁש ה ולמ ׁש ך  מא וֹ תם בּ רכוֹ ת לה 
ידי על עליוֹ נים  בנים ׁש ה צדדים,
רמוּ זים  צדדים ׁש ה ואוֹ תם הצּ דּ יק,

ׁש מ וֹ נה. ׁש ל בּ סוֹ ד בּ ח',

ל  עלי  ק מ רכ ת  למ ְְְִִִֶֶָָָֹצרי
ַֹהל 

חכמה ׁש ת - למעלה וּ ׁש נים אלּ ה , 
להוֹ סיף - ואם אב  וּ בינה,
בּ רכוֹ ת  להם ולתת למעלה וּ להכלילם
ׁש וֹ רה  אין ׁש הרי העליוֹ נים , ואם מאב 
ׁש לם, בּ מקוֹ ם אלּ א העּת יק  ׁש ל הּט וֹ ב 
זהוּ  וּ נקבה. זכר ׁש נּ מצאים בּ מק וֹ ם

ג )ׁש כּ תוּ ב  בּ נוֹ ת (שיר  וּ ראינה צאינה 
בּ יוֹ ם  וגוֹ מר . ׁש למה בּ ּמ ל צ יּ וֹ ן 
דּ וקא. חתנּ תוֹ  בּ יוֹ ם  וג וֹ מר . חת נּ תוֹ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת סו 

בּ רכאן  לאמ ׁש כא  בּ עי אלּ א בחי"ת יחטוֹ ף
ׁש ית  בּ אינוּ ן וּ לארקא דכוֹ לא . עלּ אה  מאתר 
אחסנא לה דּ לית בּ ת להאי לבתר  בּ נין .
וּ מכּ אן  בּ רא. האי א לּ א  ואימא אבוּ ה בּ בית 
וּ לאימא לא בּ א  ירית  דּ ברא  א וֹ ליפנא
בּ רא מן  מזוֹ ני לה  דּ אית אלּ א לא, וּ בר ּת א 

דל "ת. בּ האי לארכא  בּ עי  א לּ א 

מע, קריאת  להארי  אד ְְְֲִִִִַַַָָָצרי
למה למעלה ת א מלי ְְְְְִִֶַַַָָָער

להע זות  ְְִַַָָָלארע 
בּ ּה ,ות ּמ ן לארכא נׁש  בּ ר בּ עי כּ מה אמרי 

לעילא יתּה  דימלי כּ ׁש יע וּ רא 
דׁש ית  רזא  דעלמא , זוויין וּ לארבּ ע וּ לתּת א
ולא עּמ ּה  יתח בּ ר וּ ן דכלּ הוּ  עלּ אין סטרין
בּ האי  מארי נ ׁש  בּ ר  וכד לעלמין. יתּפ רׁש וּ ן
בּ רכאן  מ וֹ סרין  ע לּ אין וּ ׁש נין יוֹ מין  אינ וּ ן  כּ ל
ליּה  קרי הוּ א  בּ רי וקוּ דׁש א ריׁש יּה  על

מ"ט) י שׂ ראל(ישעיה א ּת ה  עבדּ י לי ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב א ׁש ר 

א תה ונפ יבי מי אחד  ְְְְְְִִִֶֶַָָוה א
להע נברא  בה . עְִֶַַָָָָָו

קראּת א בּ האי דאוֹ רייתא כּ ללא  חזי 
אמירן  אינוּ ן דכל  וּ כללא רמיזין
הדא רמיזין בּ אחד  עלמא בּ הוֹ ן דּ את בּ רי 

דכתיב כ"ג )הוּ א  וּ מי (איוב בּ אחד וה וּ א  
אתבּ רי  וּ בה וֹ ן ויעשׂ . אותּה  ונפׁש וֹ  יׁש יבנוּ 
מאמרוֹ ת  בּ עשׂ רה תנינן דּ א  ועל  עלמא

יחטף ׁש לּ א וּ בלבד אמר וּ , זה ועל
בּ רכוֹ ת   למׁש צרי אלּ א בּ חי"ת,
וּ להריק ה כּ ל, ׁש ל עלי וֹ ן מ ּמ ק וֹ ם
לבּ ת   ּכ אחר  בנים. ׁש ה בּ אוֹ תם
אביה  בּ בית ירה לּה  ׁש אין הזּ את
וּ מכּ אן  הזּ ה. הבּ ן רק  אלּ א ואּמ ּה ,
לא, וּ בת  ואם, אב יוֹ ר ׁש  ׁש בּ ן למדנ וּ 
אלּ א  הבּ ן , מן מזוֹ נ וֹ ת לּה  ׁש יּ ׁש  אלּ א

הזּ את. בּ דּ ל"ת להארי צרי

מע, קריאת  להארי  אד ְְְֲִִִִַַַָָָצרי
למה למעלה ת א מלי ְְְְְִִֶַַַָָָער

להע זות  ְְִַַָָָלארע 
אדם וׁש ם  צרי כּ ּמ ה  אוֹ מרים 

 ׁש יּ מלי כּ ׁש ע וּ ר  בּ ּה ,  להארי
זויּ וֹ ת  וּ לארבּ ע וּ למּט ה  למעלה אוֹ תּה 
צדדים  ׁש ה ׁש ל ס וֹ ד הע וֹ לם,
ולא  עּמ ּה  יתחבּ רוּ  ׁש כּ לּ ם עליוֹ נים 
 מארי וּ כׁש אדם לעוֹ למים , יּפ רדוּ 
עליוֹ נים  וׁש נים ימים א וֹ תם כּ ל בּ זה ,
והּק דוֹ ׁש  ראׁש וֹ , על  בּ רכה מ וֹ ׁש כים

לוֹ  ק וֹ רא הוּ א  ּמט )בּ ר ו ויּ אמר(ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י לי

אתּפ אר .

א תה ונפ יבי מי אחד  ְְְְְְִִִֶֶַָָוה א
להע נברא  בה . עְִֶַַָָָָָו

הזּ ה בּ א בּ ּפ ס וּ ק  הּת וֹ רה  כּ לל ראה , 
אוֹ תן  כּ ל ׁש ל וּ כלל רמוּ זים,
רמוּ זים  העוֹ לם נברא ׁש בּ הן האמיר וֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כג )בּ אחד. והוּ א (איוב  
ו יּ עשׂ . א וּ תה ונפׁש וֹ  יׁש יב נּ וּ  וּ מי בּ אחד
ׁש נינוּ , זה ועל העוֹ לם. נברא וּ בהם

יר"מאמרי  ה הר סז הקמת

י' דּ כ וּ לה וּ  ואוֹ קימנא  וכ וּ ' העוֹ לם  נברא 
דאוֹ רייתא :וכלּ  קדמאה בּ קרא  כּ לילן הוּ  

כאן )מההשמטות(עד 

ונקרא ,עי עלי  רת   סי רת  ְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ל ְִָרית 

עשׂ ב ויּ אמר  דּ ׁש א  הארץ  ּת דׁש א אלהים  
דּ רגא וגוֹ '. ּפ רי  עץ זרע  מזריע 
ּפ רי, עוֹ שׂ ה  ואיהוּ  הח יּ ים עץ דּ אקרי דּ צדּ יק
איה וּ . בּ ר  ּפ רי דּ יעביד בּ כלּ ה וּ  לית דּ הא
לתּת א וּ לקבליּה  דּ ייקא . הארץ על בּ וֹ  זרעוֹ 

מט) עלי (בראשית  ּפ וֹ רת  בּ ן יוֹ סף ּפ וֹ רת בּ ן
זמני  ּת רי  ּכ וּ בגין  ׁש למא. בּ רית ואקרי עין.
דּ רגא לקבל  חד  טוֹ ב , כּ י יוֹ מא בּ האי
דּ איהוּ  דּ צדּ יק דּ רגא  לקבל  וחד דּ תפאר "ת
אחרא ועבידּת א דּ לעילא דׁש בּ תא  יוֹ מא
נׁש מתין  ּפ רי  לאּפ קא  זווּ ג א לּ א  בּ י ּה  לית 
הוּ א . בּ רי דקוּ ד ׁש א  עוֹ בד וֹ י  ּפ רי לעלמא ,
מׁש בּ ת  בּ יּה  ׁש רי דּ זווּ גא לת ּת א  נמי  הכי 

ל ׁש בּ ת.

י נגד הא רי, עה רי ְְְִִֵֶֶֶֹע
ַַָהת,

עץ ּת א מאי דּ אוֹ רייתא , ע לּ אה רזא  חזי 
דׁש בּ תא יוֹ מא לקבל ּפ רי, ע וֹ שׂ ה  ּפ רי
ּת ליתאי, בּ יוֹ ם אתכּ ליל טעמא  ומאי איהוּ .
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י דּ תנינן בּ גין איה וּ . עלּ אה  רזא
כּ תיב  טעמא מאי א וֹ מר יוֹ חאי בּ ן

כד)בּ א וֹ רייתא  אה(דברים  איׁש  יקּ ח  כּ י  
דּ ארחיּה  בּ גין לאיׁש  אה  ּת לקח  כּ י ולא
מתל אנּת וּ . וּ למת בּ ע לאה דּ רא נׁש  דּ בּ ר
מארי  אבדתא ליּה  דּ אתאביד נ ׁש  ל בּ ר 

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
כד)

וכוּ ', הע וֹ לם נברא מאמרוֹ ת בּ עשׂ רה 
כּ לוּ לים  וכלּ ם ע שׂ רה, ׁש כּ לּ ם וּ פרׁש נ וּ 

הּת וֹ רה. ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ ּפ סוּ ק 

ונקרא ,עי עלי  רת   סי רת  ְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ל ְִָרית 

דּ ׁש א ויּ אמר הארץ  ּת דׁש א אלהים 
ּפ רי עץ  זרע  מזריע עשׂ ב 
עץ ׁש נּ קרא צדּ יק ׁש ל הדּ ר גּ ה וג וֹ מר.
אין  ׁש הרי ּפ רי, ע וֹ שׂ ה והוּ א  הח יּ ים,
ב וֹ  זרעוֹ  לוֹ . ּפ רט ּפ רי ׁש יּ עשׂ ה בּ כלּ ם

למּט ה וּ כנג דּ וֹ  דּ וקא, הארץ, (שם על 
עין,מט ) עלי ּפ רת  בּ ן יוֹ סף  ּפ רת בּ ן

בּ יּ וֹ ם  ּפ עמים ולכן ׁש לוֹ ם. בּ רית ונקרא
דּ רגּ ת  כּ נגד אחד טוֹ ב, כּ י הזּ ה
צדּ יק , דּ ר גּ ת כּ נגד ואחד ּת פארת,
וּ מע שׂ ה  ׁש לּ מעלה, הבּ ת יוֹ ם ׁש הוּ א 
ּפ רי להוֹ ציא ז וּ וּ ג אלּ א בּ וֹ  אין אחר 
ׁש ל  מע שׂ יו ּפ רי לעוֹ לם, נׁש מוֹ ת
למ ּט ה, גּ ם  ּכ הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

לׁש בּ ת. מ בּ ת בּ וֹ  מּת ר  ׁש זּ וּ וּ ג 

י נגד הא רי, עה רי ְְְִִֵֶֶֶֹע
ַַָהת

מה בּ א הּת וֹ רה, ׁש ל עליוֹ ן ס וֹ ד ראה  
כּ נגד  הוּ א ּפ רי, עשׂ ה ּפ רי עץ  זּ ה
בּ יוֹ ם  נכלל ה ּט עם מה הבּ ת, יוֹ ם
בּ גלל  הוּ א, עליוֹ ן ס וֹ ד  ׁש ליׁש י?
א וֹ מר , יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ׁש נינ וּ ,

בּ ּת וֹ רה כּ ת וּ ב  הּט עם כד)מה כּ י(דברים  
אה  ת לּ קח כּ י  ולא  אה , איׁש  יּק ח
לחזּ ר האיׁש  ׁש דּ ר בּ גלל לאיׁש ?
לוֹ  ׁש אבדה לאדם מׁש ל אה. וּ לב ּק ׁש 



יר"מאמרי  ה הר הקמת סו 

בּ רכאן  לאמ ׁש כא  בּ עי אלּ א בחי"ת יחטוֹ ף
ׁש ית  בּ אינוּ ן וּ לארקא דכוֹ לא . עלּ אה  מאתר 
אחסנא לה דּ לית בּ ת להאי לבתר  בּ נין .
וּ מכּ אן  בּ רא. האי א לּ א  ואימא אבוּ ה בּ בית 
וּ לאימא לא בּ א  ירית  דּ ברא  א וֹ ליפנא
בּ רא מן  מזוֹ ני לה  דּ אית אלּ א לא, וּ בר ּת א 

דל "ת. בּ האי לארכא  בּ עי  א לּ א 

מע, קריאת  להארי  אד ְְְֲִִִִַַַָָָצרי
למה למעלה ת א מלי ְְְְְִִֶַַַָָָער

להע זות  ְְִַַָָָלארע 
בּ ּה ,ות ּמ ן לארכא נׁש  בּ ר בּ עי כּ מה אמרי 

לעילא יתּה  דימלי כּ ׁש יע וּ רא 
דׁש ית  רזא  דעלמא , זוויין וּ לארבּ ע וּ לתּת א
ולא עּמ ּה  יתח בּ ר וּ ן דכלּ הוּ  עלּ אין סטרין
בּ האי  מארי נ ׁש  בּ ר  וכד לעלמין. יתּפ רׁש וּ ן
בּ רכאן  מ וֹ סרין  ע לּ אין וּ ׁש נין יוֹ מין  אינ וּ ן  כּ ל
ליּה  קרי הוּ א  בּ רי וקוּ דׁש א ריׁש יּה  על

מ"ט) י שׂ ראל(ישעיה א ּת ה  עבדּ י לי ויּ אמר 
אתּפ אר.  ּב א ׁש ר 

א תה ונפ יבי מי אחד  ְְְְְְִִִֶֶַָָוה א
להע נברא  בה . עְִֶַַָָָָָו

קראּת א בּ האי דאוֹ רייתא כּ ללא  חזי 
אמירן  אינוּ ן דכל  וּ כללא רמיזין
הדא רמיזין בּ אחד  עלמא בּ הוֹ ן דּ את בּ רי 

דכתיב כ"ג )הוּ א  וּ מי (איוב בּ אחד וה וּ א  
אתבּ רי  וּ בה וֹ ן ויעשׂ . אותּה  ונפׁש וֹ  יׁש יבנוּ 
מאמרוֹ ת  בּ עשׂ רה תנינן דּ א  ועל  עלמא

יחטף ׁש לּ א וּ בלבד אמר וּ , זה ועל
בּ רכוֹ ת   למׁש צרי אלּ א בּ חי"ת,
וּ להריק ה כּ ל, ׁש ל עלי וֹ ן מ ּמ ק וֹ ם
לבּ ת   ּכ אחר  בנים. ׁש ה בּ אוֹ תם
אביה  בּ בית ירה לּה  ׁש אין הזּ את
וּ מכּ אן  הזּ ה. הבּ ן רק  אלּ א ואּמ ּה ,
לא, וּ בת  ואם, אב יוֹ ר ׁש  ׁש בּ ן למדנ וּ 
אלּ א  הבּ ן , מן מזוֹ נ וֹ ת לּה  ׁש יּ ׁש  אלּ א

הזּ את. בּ דּ ל"ת להארי צרי

מע, קריאת  להארי  אד ְְְֲִִִִַַַָָָצרי
למה למעלה ת א מלי ְְְְְִִֶַַַָָָער

להע זות  ְְִַַָָָלארע 
אדם וׁש ם  צרי כּ ּמ ה  אוֹ מרים 

 ׁש יּ מלי כּ ׁש ע וּ ר  בּ ּה ,  להארי
זויּ וֹ ת  וּ לארבּ ע וּ למּט ה  למעלה אוֹ תּה 
צדדים  ׁש ה ׁש ל ס וֹ ד הע וֹ לם,
ולא  עּמ ּה  יתחבּ רוּ  ׁש כּ לּ ם עליוֹ נים 
 מארי וּ כׁש אדם לעוֹ למים , יּפ רדוּ 
עליוֹ נים  וׁש נים ימים א וֹ תם כּ ל בּ זה ,
והּק דוֹ ׁש  ראׁש וֹ , על  בּ רכה מ וֹ ׁש כים

לוֹ  ק וֹ רא הוּ א  ּמט )בּ ר ו ויּ אמר(ישעיה 
 ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י לי

אתּפ אר .

א תה ונפ יבי מי אחד  ְְְְְְִִִֶֶַָָוה א
להע נברא  בה . עְִֶַַָָָָָו

הזּ ה בּ א בּ ּפ ס וּ ק  הּת וֹ רה  כּ לל ראה , 
אוֹ תן  כּ ל ׁש ל וּ כלל רמוּ זים,
רמוּ זים  העוֹ לם נברא ׁש בּ הן האמיר וֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כג )בּ אחד. והוּ א (איוב  
ו יּ עשׂ . א וּ תה ונפׁש וֹ  יׁש יב נּ וּ  וּ מי בּ אחד
ׁש נינוּ , זה ועל העוֹ לם. נברא וּ בהם

יר"מאמרי  ה הר סז הקמת

י' דּ כ וּ לה וּ  ואוֹ קימנא  וכ וּ ' העוֹ לם  נברא 
דאוֹ רייתא :וכלּ  קדמאה בּ קרא  כּ לילן הוּ  

כאן )מההשמטות(עד 

ונקרא ,עי עלי  רת   סי רת  ְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ל ְִָרית 

עשׂ ב ויּ אמר  דּ ׁש א  הארץ  ּת דׁש א אלהים  
דּ רגא וגוֹ '. ּפ רי  עץ זרע  מזריע 
ּפ רי, עוֹ שׂ ה  ואיהוּ  הח יּ ים עץ דּ אקרי דּ צדּ יק
איה וּ . בּ ר  ּפ רי דּ יעביד בּ כלּ ה וּ  לית דּ הא
לתּת א וּ לקבליּה  דּ ייקא . הארץ על בּ וֹ  זרעוֹ 

מט) עלי (בראשית  ּפ וֹ רת  בּ ן יוֹ סף ּפ וֹ רת בּ ן
זמני  ּת רי  ּכ וּ בגין  ׁש למא. בּ רית ואקרי עין.
דּ רגא לקבל  חד  טוֹ ב , כּ י יוֹ מא בּ האי
דּ איהוּ  דּ צדּ יק דּ רגא  לקבל  וחד דּ תפאר "ת
אחרא ועבידּת א דּ לעילא דׁש בּ תא  יוֹ מא
נׁש מתין  ּפ רי  לאּפ קא  זווּ ג א לּ א  בּ י ּה  לית 
הוּ א . בּ רי דקוּ ד ׁש א  עוֹ בד וֹ י  ּפ רי לעלמא ,
מׁש בּ ת  בּ יּה  ׁש רי דּ זווּ גא לת ּת א  נמי  הכי 

ל ׁש בּ ת.

י נגד הא רי, עה רי ְְְִִֵֶֶֶֹע
ַַָהת,

עץ ּת א מאי דּ אוֹ רייתא , ע לּ אה רזא  חזי 
דׁש בּ תא יוֹ מא לקבל ּפ רי, ע וֹ שׂ ה  ּפ רי
ּת ליתאי, בּ יוֹ ם אתכּ ליל טעמא  ומאי איהוּ .
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י דּ תנינן בּ גין איה וּ . עלּ אה  רזא
כּ תיב  טעמא מאי א וֹ מר יוֹ חאי בּ ן

כד)בּ א וֹ רייתא  אה(דברים  איׁש  יקּ ח  כּ י  
דּ ארחיּה  בּ גין לאיׁש  אה  ּת לקח  כּ י ולא
מתל אנּת וּ . וּ למת בּ ע לאה דּ רא נׁש  דּ בּ ר
מארי  אבדתא ליּה  דּ אתאביד נ ׁש  ל בּ ר 

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
כד)

וכוּ ', הע וֹ לם נברא מאמרוֹ ת בּ עשׂ רה 
כּ לוּ לים  וכלּ ם ע שׂ רה, ׁש כּ לּ ם וּ פרׁש נ וּ 

הּת וֹ רה. ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ ּפ סוּ ק 

ונקרא ,עי עלי  רת   סי רת  ְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ל ְִָרית 

דּ ׁש א ויּ אמר הארץ  ּת דׁש א אלהים 
ּפ רי עץ  זרע  מזריע עשׂ ב 
עץ ׁש נּ קרא צדּ יק ׁש ל הדּ ר גּ ה וג וֹ מר.
אין  ׁש הרי ּפ רי, ע וֹ שׂ ה והוּ א  הח יּ ים,
ב וֹ  זרעוֹ  לוֹ . ּפ רט ּפ רי ׁש יּ עשׂ ה בּ כלּ ם

למּט ה וּ כנג דּ וֹ  דּ וקא, הארץ, (שם על 
עין,מט ) עלי ּפ רת  בּ ן יוֹ סף  ּפ רת בּ ן

בּ יּ וֹ ם  ּפ עמים ולכן ׁש לוֹ ם. בּ רית ונקרא
דּ רגּ ת  כּ נגד אחד טוֹ ב, כּ י הזּ ה
צדּ יק , דּ ר גּ ת כּ נגד ואחד ּת פארת,
וּ מע שׂ ה  ׁש לּ מעלה, הבּ ת יוֹ ם ׁש הוּ א 
ּפ רי להוֹ ציא ז וּ וּ ג אלּ א בּ וֹ  אין אחר 
ׁש ל  מע שׂ יו ּפ רי לעוֹ לם, נׁש מוֹ ת
למ ּט ה, גּ ם  ּכ הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

לׁש בּ ת. מ בּ ת בּ וֹ  מּת ר  ׁש זּ וּ וּ ג 

י נגד הא רי, עה רי ְְְִִֵֶֶֶֹע
ַַָהת

מה בּ א הּת וֹ רה, ׁש ל עליוֹ ן ס וֹ ד ראה  
כּ נגד  הוּ א ּפ רי, עשׂ ה ּפ רי עץ  זּ ה
בּ יוֹ ם  נכלל ה ּט עם מה הבּ ת, יוֹ ם
בּ גלל  הוּ א, עליוֹ ן ס וֹ ד  ׁש ליׁש י?
א וֹ מר , יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ׁש נינ וּ ,

בּ ּת וֹ רה כּ ת וּ ב  הּט עם כד)מה כּ י(דברים  
אה  ת לּ קח כּ י  ולא  אה , איׁש  יּק ח
לחזּ ר האיׁש  ׁש דּ ר בּ גלל לאיׁש ?
לוֹ  ׁש אבדה לאדם מׁש ל אה. וּ לב ּק ׁש 
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דיליּה , אבידתא  למתבּ ע מחזר דּ אבדתא
דכתיב  הוּ א  הדא אקרי. איׁש  צדּ יק והאי 

מ "ג ) מנחה(בראשית לאיׁש  וה וֹ רידוּ 
כּ דּ אוֹ קימנא .

וד  ל מלכ ת  הרביעי ְְִִִֶַַָָעד
רביעאי וכּ נסת בּ יוֹ ם  דּ רמיזא  ישׂ ראל  

סמכא חסר  דמארת בּ רזא
על אף  ּכ בּ גין דדוד. מלכוּ תא רביעאה 
דׁש בּ תא יוֹ מא  צדּ יק דּ האי דּ אתריּה  גּ ב
למהוי  ּת ליתאי בּ יוֹ מא  ואתרמיז אתכּ ליל
בּ גין  דיליּה  אנ ּת וּ  ואיהוּ  רביעאי ליוֹ ם  סמי
אבדתוֹ  על מחזר  דּ אבידתא  מאריּה   ּכ

לתּת א  כּ תיב   ּכ מ"ב)וּ בגין  ויוֹ סף (בראשית  
הארץ. על  ה ׁש ליט ה וּ א

הי, האל הא ה י  ִִִִֶֶֶַַַָ
דה ל  מ היח, ְִֶֶֶַַַָָָֹבא 

נה  אל ה א רֶֶָָָ
ה יּ מיםאבל בּ אחרית דּ איהוּ  דאתי בּ זמנא  

אלפא דּ איה וּ  ׁש תיתאי בּ יוֹ ם 
דּ יוֹ מא מׁש יחא, ייתי כּ ד ׁש תיתאה 
גּ ב  על  אף  ׁש נין אלף ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א 
יוֹ מא דּ ידּה  ח וּ לקא ישׂ ראל דּ כּ נסת
בּ יוֹ מא ואתרמיזא אזלא רביעאה ,
דּ אקרי  לבעלה סמיכא למהוי ׁש תיתאה 
פתוֹ רא ליּה  לתקנא  ד ׁש בּ תא יוֹ מא  צדּ יק 

דכתיב ל"א)והאי  חדׁש ה(ירמיה יי בּ רא  כּ י 
בּ זמנא איהוּ  דא  גּ בר ּת ס וֹ בב  נקבה  בּ ארץ
 ּכ וּ בגין ׁש תיתאה  בּ יוֹ מא דאיהי דמ ׁש יחא
ומאי  הׁש ׁש י. יוֹ ם  בקר ויהי ערב ויהי כּ תיב 
בּ ׁש אר כּ ן הוה דלא מה ה ' א ּת וֹ סף טעמא
כּ נסת  דא  ה' אתרא  בכל  אבל  יוֹ מי.

אחר מחזּ ר  האבדה  בּ על אבדה ,
וצדּ יק  איׁש .(יס וֹ ד)אבדתוֹ . נקרא זה 

ׁש כּ תוּ ב  מג )זהוּ  לאיׁש (בראשית והוֹ רידוּ  
ׁש בּ ארנוּ . כּ פי מנחה,

וד  ל מלכ ת  הרביעי ְְִִִֶַַָָעד
רביעיוּ כנסת בּ י וֹ ם ׁש רמוּ זה ישׂ ראל 

חסר , מארת ׁש ל בּ ס וֹ ד
לכן  דּ וד , ׁש ל מלכוּ ת הרביעי הע ּמ וּ ד
יוֹ ם  זה צדּ יק ׁש ל ׁש ּמ קוֹ מוֹ  גּ ב על אף 
הליׁש י, בּ יּ וֹ ם  ונרמז נכלל הבּ ת,
והיא  רביעי, ליוֹ ם  ּסמ ו להיוֹ ת
על  מח זּ ר האבדה בּ על לכן אׁש ּת וֹ ,

למּט ה  כּ תוּ ב  ולכן מב )אבדתוֹ , (שם  
הארץ . על הלּ יט הוּ א ויוֹ סף 

הי, האל הא ה י  ִִִִֶֶֶַַַָ
דה ל  מ היח, ְִֶֶֶַַַָָָֹבא 

נה  אל ה א רֶֶָָָ
בּ אחרית אבל  ׁש הוּ א  לבא, לעתיד 

ׁש הוּ א  ה י בּ יּ וֹ ם היּ מים,
ׁש יּ וֹ מ וֹ  הּמ ׁש יח, כּ ׁש יּ בא הי, האלף
אף ׁש נה, אלף הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל
הוּ א  ישׂ ראל כּ נסת  ׁש ל ׁש חלקּה  גּ ב על
בּ יּ וֹ ם  ונרמזה הלכה הרביעי, יוֹ ם
ׁש נּ קרא  לבעלּה  סמ וּ כה להיוֹ ת הי
ׁש לחן. לוֹ  לתּק ן  הבּ ת, יוֹ ם צ דּ יק,

ׁש כּ ת וּ ב  לא )וזהוּ  ה'(ירמיה ברא כּ י 
זהוּ  גּ בר. ּת ס וֹ בב נקבה בּ ארץ  חדׁש ה
הי, בּ יּ וֹ ם ׁש הוּ א הּמ ׁש יח  בּ זמן
יוֹ ם  בקר  ויהי  ערב  ויהי כּ ת וּ ב  ולכן
לּ א  מה ה ', נוֹ סף  ה ּט עם מה הי.
בּ כל  אבל היּ מים? בּ ׁש אר כּ ן  היה

יר"מאמרי  ה הר סטהקמת

יוֹ מא בּ בעל ּה  לאזדּ וּ וגא  דּ אתייא  ישׂ ראל
לבעל ּה  ייתי כּ ד  בעלה)ד ׁש בּ תא, לה (ס"א 

כּ תיב  ּכ וּ בגין מעפרא . לּה  (ישעיה לא קּ מא  
צדּ יק כ"ז) דא  אוּ ר . בּ ארץ האוֹ בדים ובאוּ 

ישׂ ראל. וּ כּ נסת

בּ יוֹ םדבר אתכּ ליל  טעמא מאי אחר 
ד  בּ גין דּ צדּ יק רזא  ּת לת ּת ליתאי 

ואיהוּ  ממאלא  וּ תלתא מימינא דּ רגּ ין
לכ וֹ לא לא ׁש קאה  דּ גוּ פא אמצעיּת א  הוה 
דאיהי  רביעאי ליוֹ ם  ׁש קיוּ תיּה  למנגד  בּ גין
מגּ רמּה , נה וֹ רא  לה דּ לית ישׂ ראל כּ נסת
יוֹ מא האי חזי וּת א  צ דּ יק. להאי  סמי
 ּכ בּ גין עבידּת א למעבּ ד  אסיר דׁש בּ תא 
ּת רין  לקבל  ו יּ אמר, ּת רין בּ יּה  אתכּ לילוּ 

טוֹ ב. כּ י בּ יּה  והוּ כּפ ל דּ ר גּ ין

דּ רגאויּ אמר לקבל  מארת יהי  אלהים 
דּ לית  דּ לעילא  מלכוּ "ת דצד "ק,
לה דאתייהיב מה  אלּ א מדילה  נה וֹ רא  לה
עני  לתּת א  דוד  ּכ וּ בגין דּ צדּ יק  ידי על
ליּה  לא וֹ ספא  ואצטרי בּ ּה  אחיד ואביוֹ ן
ׁש נה ׁש בעים א וֹ קימנא  והא  וּ ׁש נין יוֹ מין

רביעאי: יוֹ ם ואקרי דּ ייקא

לת לה נס הער זה ְְִִֵֵֶַַַָרא ית
ל   מתק ה הצוה ועל ְְְֱִִֵַַַַָָָָהאמנה,

לָָהע
ואמרּפ תח  אוֹ רייתא . בּ פקּ וּ די ׁש מעוֹ ן  רבּ י 

בּ רי קוּ דׁש א  דּ יהב אוֹ רייתא ּפ קּ וּ די
כּ לל בּ ארח בּ אוֹ רייתא כּ להוּ  לישׂ ראל  ה וּ א 

כּ תיבי:

ׁש בּ אה  י שׂ ראל, כּ נסת זוֹ  ה' מקוֹ ם
כּ ׁש יּ בא  ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם בּ עלּה  עם להזדּ וּ ג
 ּכ וּ בגלל העפר . מן  להקימ ּה  בּ עלּה 

כז)כּ תוּ ב בּ ארץ(ישעיה האבדים וּ באוּ  
ישׂ ראל. וּ כנסת צ דּ יק זה אוּ ר,

היּ וֹ ם דּ בר נכלל הּט עם מה אחר, 
צדּ יק ?ה ׁש ל הּס וֹ ד ליׁש י 

וׁש לׁש  מ יּ מין דּ רג וֹ ת ׁש לׁש  בּ גלל
הגּ וּ ף בּ אמצע היה והוּ א מ מאל,
הׁש ּפ עתוֹ  לה ׁש ּפ יע כּ די לכּ ל להׁש קוֹ ת
ישׂ ראל, כּ נסת ׁש הוּ א רביעי ליוֹ ם
לצּ דּ יק  ּסמו מעצמּה  אוֹ ר לּה  ׁש אין
הזּ ה  הבּ ת יוֹ ם תראה, וּ בא הזּ ה.
 ּכ מוּ ם מלאכה, בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת אס וּ ר 
ׁש ּת י כּ נגד ו יּ אמר, ׁש ני ב וֹ  נכללוּ 

ט וֹ ב . כּ י בּ וֹ  והכּפ ל דרגוֹ ת,

כּ נגד ויּ אמר - מארת יהי אלהים  
מלכוּ ת  צדק , ׁש ל דּ רגּ ה
אלּ א  מ לּ ּה  אוֹ ר  לּה  ׁש אין ׁש לּ מעלה
דּ וד  ולכן צ דּ יק, ידי  על לּה  נּ וֹ תן מה 
 והצטר בּ ּה , אח וּ זּ  ואבי וֹ ן עני למ ּט ה
בּ ארנוּ  והרי ו ׁש נים, ימים לוֹ  להוֹ סיף
רביעי. יוֹ ם ונקרא ׁש נה, ׁש בעים דּ וקא 

לת לה נס הער זה ְְִִֵֵֶַַַָרא ית
ל   מתק ה הצוה ועל ְְְֱִִֵַַַַָָָָהאמנה,

לָָהע
הּת וֹ רה ּפ תח  בּ מצווֹ ת ׁש מעוֹ ן רבּ י 

ׁש נּ תן  הּת וֹ רה מצווֹ ת ואמר,
כּ לּ ן  לישׂ ראל, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

כּ לל. בּ דר בּ ּת וֹ רה  כּ ת וּ ב וֹ ת
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דיליּה , אבידתא  למתבּ ע מחזר דּ אבדתא
דכתיב  הוּ א  הדא אקרי. איׁש  צדּ יק והאי 

מ "ג ) מנחה(בראשית לאיׁש  וה וֹ רידוּ 
כּ דּ אוֹ קימנא .

וד  ל מלכ ת  הרביעי ְְִִִֶַַָָעד
רביעאי וכּ נסת בּ יוֹ ם  דּ רמיזא  ישׂ ראל  

סמכא חסר  דמארת בּ רזא
על אף  ּכ בּ גין דדוד. מלכוּ תא רביעאה 
דׁש בּ תא יוֹ מא  צדּ יק דּ האי דּ אתריּה  גּ ב
למהוי  ּת ליתאי בּ יוֹ מא  ואתרמיז אתכּ ליל
בּ גין  דיליּה  אנ ּת וּ  ואיהוּ  רביעאי ליוֹ ם  סמי
אבדתוֹ  על מחזר  דּ אבידתא  מאריּה   ּכ

לתּת א  כּ תיב   ּכ מ"ב)וּ בגין  ויוֹ סף (בראשית  
הארץ. על  ה ׁש ליט ה וּ א

הי, האל הא ה י  ִִִִֶֶֶַַַָ
דה ל  מ היח, ְִֶֶֶַַַָָָֹבא 

נה  אל ה א רֶֶָָָ
ה יּ מיםאבל בּ אחרית דּ איהוּ  דאתי בּ זמנא  

אלפא דּ איה וּ  ׁש תיתאי בּ יוֹ ם 
דּ יוֹ מא מׁש יחא, ייתי כּ ד ׁש תיתאה 
גּ ב  על  אף  ׁש נין אלף ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א 
יוֹ מא דּ ידּה  ח וּ לקא ישׂ ראל דּ כּ נסת
בּ יוֹ מא ואתרמיזא אזלא רביעאה ,
דּ אקרי  לבעלה סמיכא למהוי ׁש תיתאה 
פתוֹ רא ליּה  לתקנא  ד ׁש בּ תא יוֹ מא  צדּ יק 

דכתיב ל"א)והאי  חדׁש ה(ירמיה יי בּ רא  כּ י 
בּ זמנא איהוּ  דא  גּ בר ּת ס וֹ בב  נקבה  בּ ארץ
 ּכ וּ בגין ׁש תיתאה  בּ יוֹ מא דאיהי דמ ׁש יחא
ומאי  הׁש ׁש י. יוֹ ם  בקר ויהי ערב ויהי כּ תיב 
בּ ׁש אר כּ ן הוה דלא מה ה ' א ּת וֹ סף טעמא
כּ נסת  דא  ה' אתרא  בכל  אבל  יוֹ מי.

אחר מחזּ ר  האבדה  בּ על אבדה ,
וצדּ יק  איׁש .(יס וֹ ד)אבדתוֹ . נקרא זה 

ׁש כּ תוּ ב  מג )זהוּ  לאיׁש (בראשית והוֹ רידוּ  
ׁש בּ ארנוּ . כּ פי מנחה,

וד  ל מלכ ת  הרביעי ְְִִִֶַַָָעד
רביעיוּ כנסת בּ י וֹ ם ׁש רמוּ זה ישׂ ראל 

חסר , מארת ׁש ל בּ ס וֹ ד
לכן  דּ וד , ׁש ל מלכוּ ת הרביעי הע ּמ וּ ד
יוֹ ם  זה צדּ יק ׁש ל ׁש ּמ קוֹ מוֹ  גּ ב על אף 
הליׁש י, בּ יּ וֹ ם  ונרמז נכלל הבּ ת,
והיא  רביעי, ליוֹ ם  ּסמ ו להיוֹ ת
על  מח זּ ר האבדה בּ על לכן אׁש ּת וֹ ,

למּט ה  כּ תוּ ב  ולכן מב )אבדתוֹ , (שם  
הארץ . על הלּ יט הוּ א ויוֹ סף 

הי, האל הא ה י  ִִִִֶֶֶַַַָ
דה ל  מ היח, ְִֶֶֶַַַָָָֹבא 

נה  אל ה א רֶֶָָָ
בּ אחרית אבל  ׁש הוּ א  לבא, לעתיד 

ׁש הוּ א  ה י בּ יּ וֹ ם היּ מים,
ׁש יּ וֹ מ וֹ  הּמ ׁש יח, כּ ׁש יּ בא הי, האלף
אף ׁש נה, אלף הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל
הוּ א  ישׂ ראל כּ נסת  ׁש ל ׁש חלקּה  גּ ב על
בּ יּ וֹ ם  ונרמזה הלכה הרביעי, יוֹ ם
ׁש נּ קרא  לבעלּה  סמ וּ כה להיוֹ ת הי
ׁש לחן. לוֹ  לתּק ן  הבּ ת, יוֹ ם צ דּ יק,

ׁש כּ ת וּ ב  לא )וזהוּ  ה'(ירמיה ברא כּ י 
זהוּ  גּ בר. ּת ס וֹ בב נקבה בּ ארץ  חדׁש ה
הי, בּ יּ וֹ ם ׁש הוּ א הּמ ׁש יח  בּ זמן
יוֹ ם  בקר  ויהי  ערב  ויהי כּ ת וּ ב  ולכן
לּ א  מה ה ', נוֹ סף  ה ּט עם מה הי.
בּ כל  אבל היּ מים? בּ ׁש אר כּ ן  היה

יר"מאמרי  ה הר סטהקמת

יוֹ מא בּ בעל ּה  לאזדּ וּ וגא  דּ אתייא  ישׂ ראל
לבעל ּה  ייתי כּ ד  בעלה)ד ׁש בּ תא, לה (ס"א 

כּ תיב  ּכ וּ בגין מעפרא . לּה  (ישעיה לא קּ מא  
צדּ יק כ"ז) דא  אוּ ר . בּ ארץ האוֹ בדים ובאוּ 

ישׂ ראל. וּ כּ נסת

בּ יוֹ םדבר אתכּ ליל  טעמא מאי אחר 
ד  בּ גין דּ צדּ יק רזא  ּת לת ּת ליתאי 

ואיהוּ  ממאלא  וּ תלתא מימינא דּ רגּ ין
לכ וֹ לא לא ׁש קאה  דּ גוּ פא אמצעיּת א  הוה 
דאיהי  רביעאי ליוֹ ם  ׁש קיוּ תיּה  למנגד  בּ גין
מגּ רמּה , נה וֹ רא  לה דּ לית ישׂ ראל כּ נסת
יוֹ מא האי חזי וּת א  צ דּ יק. להאי  סמי
 ּכ בּ גין עבידּת א למעבּ ד  אסיר דׁש בּ תא 
ּת רין  לקבל  ו יּ אמר, ּת רין בּ יּה  אתכּ לילוּ 

טוֹ ב. כּ י בּ יּה  והוּ כּפ ל דּ ר גּ ין

דּ רגאויּ אמר לקבל  מארת יהי  אלהים 
דּ לית  דּ לעילא  מלכוּ "ת דצד "ק,
לה דאתייהיב מה  אלּ א מדילה  נה וֹ רא  לה
עני  לתּת א  דוד  ּכ וּ בגין דּ צדּ יק  ידי על
ליּה  לא וֹ ספא  ואצטרי בּ ּה  אחיד ואביוֹ ן
ׁש נה ׁש בעים א וֹ קימנא  והא  וּ ׁש נין יוֹ מין

רביעאי: יוֹ ם ואקרי דּ ייקא

לת לה נס הער זה ְְִִֵֵֶַַַָרא ית
ל   מתק ה הצוה ועל ְְְֱִִֵַַַַָָָָהאמנה,

לָָהע
ואמרּפ תח  אוֹ רייתא . בּ פקּ וּ די ׁש מעוֹ ן  רבּ י 

בּ רי קוּ דׁש א  דּ יהב אוֹ רייתא ּפ קּ וּ די
כּ לל בּ ארח בּ אוֹ רייתא כּ להוּ  לישׂ ראל  ה וּ א 

כּ תיבי:

ׁש בּ אה  י שׂ ראל, כּ נסת זוֹ  ה' מקוֹ ם
כּ ׁש יּ בא  ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם בּ עלּה  עם להזדּ וּ ג
 ּכ וּ בגלל העפר . מן  להקימ ּה  בּ עלּה 

כז)כּ תוּ ב בּ ארץ(ישעיה האבדים וּ באוּ  
ישׂ ראל. וּ כנסת צ דּ יק זה אוּ ר,

היּ וֹ ם דּ בר נכלל הּט עם מה אחר, 
צדּ יק ?ה ׁש ל הּס וֹ ד ליׁש י 

וׁש לׁש  מ יּ מין דּ רג וֹ ת ׁש לׁש  בּ גלל
הגּ וּ ף בּ אמצע היה והוּ א מ מאל,
הׁש ּפ עתוֹ  לה ׁש ּפ יע כּ די לכּ ל להׁש קוֹ ת
ישׂ ראל, כּ נסת ׁש הוּ א רביעי ליוֹ ם
לצּ דּ יק  ּסמו מעצמּה  אוֹ ר לּה  ׁש אין
הזּ ה  הבּ ת יוֹ ם תראה, וּ בא הזּ ה.
 ּכ מוּ ם מלאכה, בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת אס וּ ר 
ׁש ּת י כּ נגד ו יּ אמר, ׁש ני ב וֹ  נכללוּ 

ט וֹ ב . כּ י בּ וֹ  והכּפ ל דרגוֹ ת,

כּ נגד ויּ אמר - מארת יהי אלהים  
מלכוּ ת  צדק , ׁש ל דּ רגּ ה
אלּ א  מ לּ ּה  אוֹ ר  לּה  ׁש אין ׁש לּ מעלה
דּ וד  ולכן צ דּ יק, ידי  על לּה  נּ וֹ תן מה 
 והצטר בּ ּה , אח וּ זּ  ואבי וֹ ן עני למ ּט ה
בּ ארנוּ  והרי ו ׁש נים, ימים לוֹ  להוֹ סיף
רביעי. יוֹ ם ונקרא ׁש נה, ׁש בעים דּ וקא 

לת לה נס הער זה ְְִִֵֵֶַַַָרא ית
ל   מתק ה הצוה ועל ְְְֱִִֵַַַַָָָָהאמנה,

לָָהע
הּת וֹ רה ּפ תח  בּ מצווֹ ת ׁש מעוֹ ן רבּ י 

ׁש נּ תן  הּת וֹ רה מצווֹ ת ואמר,
כּ לּ ן  לישׂ ראל, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 

כּ לל. בּ דר בּ ּת וֹ רה  כּ ת וּ ב וֹ ת
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ּפ קּ וּ דאבּ רא ׁש ית היא  הדא  אלהים. בּ רא 
ּפ קּ וּ דא ואקרי דּ כלּ א . קדמא"ה
דּ כתיב, רא ׁש ית. דּ אקרי ה' יראת דא 

קיא) יי.(תהלים יראת חכמה (משלי רא ׁש ית 
דאא) דּ מלּ ה בּ גין דּ עת. ראׁש ית יי יראת 

גוֹ  לאעלא  ּת רעא איהי ודא  אקרי. ראׁש ית
כּ ל אתק יּ ים  דא ּפ קּ וּ דא ועל מהימנוּ תא.

עלמא .

יירא אד ע ר, היא  ְִִִִֶֶַָָָָָהרא"ה
ער ויט, גדל הא   מ נְִִִִֵֶַַָמר

העלמ ת, ל ל רלפניוו וה ל ְְְֶֶַָָָָָֹֹ
ביח ְֲִֹלא 

מנּ ייהוּ יראה  ּת רין סטרין. לתלת אתּפ רׁש  
וחד  יאוּ ת, כּ דקא  עיקרא  בּ ה וּ  לית
דּ דחיל נׁש  בּ ר  אית דּ יראה . עי קּ רא
ולא בּ נוֹ ּה י דּ ייחוֹ ן בּ גין הוּ א  בּ רי מקוּ ד ׁש א 
אוֹ  דּ גוּ פיּה  מע וֹ נ ׁש א  דּ חיל  א וֹ  ימ וּ תוּ ן.
ּת דיר. לי ּה  דּ חיל דּ א ועל דּ ממוֹ ניּה .
בּ רי לק וּ דׁש א דּ חיל  דּ איה וּ  יראה  א ׁש ּת כח 
דּ דחיל נ ׁש  בּ ר אית לעקּ רא . ׁש וי לא  ה וּ א 
מעוֹ נ ׁש א דּ דחיל  בּ גין ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א מן
אלּ ין  ּת רין דּ גיה נּ ם . ועוֹ נׁש א עלמא  דּ ההוּ א 
דילי ּה . וׁש רׁש א  א נּ וּ ן דּ יראה עי קּ רא לאו

נׁש ירא "ה בּ ר למדחל  ע קּ רא, דּ איהי 
וׁש לּ יט רב דּ איה וּ  בּ גין  למאריּה 
קּמ יּה  וכלּ א  עלמין  דּ כל וׁש ר ׁש א ע קּ רא

דּ אּת מר כּ מה  ח ׁש יבין. ד)כּ לא  וכל(דניאל 
וּ לׁש ואה ח ׁש יבין. כּ לא  ארעא דּ יירי

דּ אקרי  אתר בּ ההוּ א  ב)רעוּ תיּה  יראה .(נ"א 

הּמ צוה בּ רא ׁש ית  זוֹ הי אלהים . בּ רא  
הכּ ל. ׁש ל הראׁש וֹ נה
ׁש נּ קראת  ה', יראת  ז וֹ  מצוה ונקראת 

ׁש כּ תוּ ב  קיא )ראׁש ית, ראׁש ית (תהלים  
ה '. יראת א )חכמה ה'(משלי  יראת 

נקרא  זה ׁש דּ בר  מ וּ ם דּ עת. ראׁש ית
 ֹלתו לה כּ נס  הער וזה ראׁש ית,
כּ ל  מתקיּ ם ה זּ וֹ  הּמ צוה ועל האמוּ נה,

העוֹ לם.

יירא אד ע ר, היא  ְִִִִֶֶַָָָָָהרא"ה
ער ויט, גדל הא   מ נְִִִִֵֶַַָמר
לפניו וה ל העלמת, ל ל רְְְֶֶַָָָָָֹֹו

ביח ְֲִֹלא 
צדדים,היּ ראה לׁש לׁש ה נפרדת 

ע ּק ר בּ הם אין  מהם  ׁש נים
אדם  יׁש  יראה . ׁש ל עּק ר ואחד כּ ראוּ י,
ׁש יּ חיוּ  כּ די הוּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא 
ׁש ל  מענׁש  ׁש יּ רא אוֹ  ימוּ ת וּ , ולא בניו 
מ ּמ נּ וּ  ירא כּ ן ועל ממ וֹ נוֹ , ׁש ל אוֹ  גּ וּ פוֹ 
מן  ירא ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת ּת מיד.
אוֹ תּה  שׂ ם לא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  מן  ׁש ּפ וֹ חד אדם  יׁש  לע ּק ר .
אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד מוּ ם הוּ א   ּבּ רו
לא  אלּ ה  ׁש ני הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם

ׁש לּ וֹ . והר ׁש  הם יראה ׁש ל עּק ר

יירא היּ רא "ה ׁש אדם עּק ר, ׁש היא 
גדוֹ ל  ׁש הוּ א  מוּ ם מרבּ וֹ נ וֹ 
העוֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל וׁש רׁש  עּק ר וׁש לּ יט,
כּ מ וֹ  ח ׁש וּ בים, כּ לא לפניו והכּ ל

ד)ׁש נּ אמר  הארץ(דניאל דּ יּ רי וכל 
רצוֹ נוֹ  את ולשׂ ים חׁש וּ בים, כּ אינם

יראה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם בּ אוֹ תוֹ 
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הער וזה עת, ראית נקרא  ה ' ְְְִִִִֵֶַַַָָָיראת
מי הרה. צות  אר לכל  ְְְְְִִַַָָָוהיסד

הל  מר  ה הראה ְִֵֵֶַַַָֹמר
ווי בּ כה  אימא  אי ווי ואמר  ׁש מע וֹ ן רבּ י 

ינדּ עוּ ן  אימא  אי אימא. לא אי
אימא לא אי למאריה וֹ ן. יפלח וּ ן הי ח יּ יבין
דּ יראה בּ אתר דא. מ לּ ה  חבריּ יא  יאבדוּ ן
דּ לקי  רעה  יראה אית  מ לּ רע ׁש רי, קדּ יׁש א 
לאלקאה רצוּ עה  ואיהי וּ מקטרג וּ מחי 
דּ מלקיוּ תא עוֹ נׁש  בּ גין דּ דחיל וּ מאן ח יּ יב יּ א .
עליּה  ׁש ריא לא  דאּת מר. כּ מה  וקטרוּ גא 
לח יּ ים . ה ' יראת דּ איקרי ה ' יראת ההיא 
רעה . יראה  ההיא  עליּה  ׁש ריא מאן א לּ א 
רצוּ עה ההיא עליּה  דּ ׁש ריא וא ׁש ּת כח 

ה'. יראת ולא רעה יראה

רא ׁש ית וּ בגין ה ' יראת דּ אקרי אתר  ּכ 
דא ועל  אקרי . הכאדּ עת אתכּ ליל 

ׁש אר לכל ויס וֹ דא עקּ רא  ודא דּ א . ּפ קּ וּ דא
יראה דּ נטיר מאן דּ אוֹ רייתא. (דא)ּפ קּ וּ דין 

ּפ קּ וּ די  נטיר לא  יראה  נטיר  לא  כּ לּ א . נטיר 
 ּכ וּ בגין דכ לּ א. ּת רעא דא דּ הא א וֹ רייתא ,
אלהים בּ רא  יראה , דּ איהי בּ רא ׁש ית כּ תיב 
על דּ עבר  דּ מאן הארץ. ואת ה מים את
ועוֹ נ ׁש א דאוֹ רייתא. ּפ קּ וּ די על עבר דּ א 
רעה רצוּ עה  האי דּ א  על  דּ עבר  דּ מאן
ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ והיינ וּ  ליּה . אלקי
הא אלהים. ור וּ ח  תה וֹ ם  ּפ ני על   וח ׁש
חיּ יביּ א . בּ ה וֹ ן לאענׁש א  ע וֹ נ ׁש ין אר בּ ע  א לּ ין

הער וזה עת, ראית נקרא  ה ' ְְְִִִִֵֶַַַָָָיראת
מי הרה. צות  אר לכל  ְְְְְִִַַָָָוהיסד

הל  מר  ה הראה ְִֵֵֶַַַָֹמר
אמר ,בּ כה אם אוֹ י ואמר , ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

- אמר אם אמר. לא אם ואוֹ י
רבּ וֹ נם. את יעבדוּ  אי הרׁש עים ידע וּ 
את  החברים יאבּ דוּ  - אמר  לא אם
יראה  ׁש וֹ רה  בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר
רעה  יראה  יׁש  מלּ פניה קדוֹ ׁש ה,
והיא  וּ מקטרגת , וּ מ כּ ה ׁש ּמ לקה
וּ מי הר ׁש עים, את להלקוֹ ת הרצוּ עה
והּק טרוּ ג הּמ לקוֹ ת ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד
אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה  לא  ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ 
לח יּ ים. ה' יראת ׁש נּ קראת ה' יראת
הרעה  היּ ראה  עליו ? ׁש וֹ רה מי אלּ א
הרצוּ עה  עליו ׁש וֹ רה ונמצא ההיא.

ה'. יראת ולא  רעה יראה  ההיא,

ה'וּ מוּ ם יראת ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם   ּכ 
כּ ן  ועל דּ עת, רא ׁש ית נקרא 
הע ּק ר וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת
ׁש ל  ה ּמ צווֹ ת ׁש אר לכל והיס וֹ ד
- ה זּ וֹ  היּ ראה ׁש וֹ מר מי הּת וֹ רה.

לא ׁש וֹ מ - יראה ׁש וֹ מר לא הכּ ל. ר  
זה  ׁש הרי הּת וֹ רה, מצווֹ ת את ׁש וֹ מר 
כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל הער 
אלהים  בּ רא יראה, ׁש היא בּ ראׁש ית,
ׁש ע וֹ בר ׁש ּמ י הארץ. ואת המים את
הּת וֹ רה. מצווֹ ת על ע וֹ בר  זה, על
- זה  על ׁש עוֹ בר  מי  ׁש ל וענ ׁש וֹ 
אוֹ תוֹ , מלקה הזּ וֹ  הרעה הרצוּ עה
 וח ׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ  והינוּ 
אלּ וּ  הנּ ה אלהים . ורוּ ח  תה וֹ ם ּפ ני  על
את  בּ הם להעניׁש  ענ ׁש ים אר בּ עה 

הר ׁש עים.



יר"מאמרי  ה הר הקמת ע 

ּפ קּ וּ דאבּ רא ׁש ית היא  הדא  אלהים. בּ רא 
ּפ קּ וּ דא ואקרי דּ כלּ א . קדמא"ה
דּ כתיב, רא ׁש ית. דּ אקרי ה' יראת דא 

קיא) יי.(תהלים יראת חכמה (משלי רא ׁש ית 
דאא) דּ מלּ ה בּ גין דּ עת. ראׁש ית יי יראת 

גוֹ  לאעלא  ּת רעא איהי ודא  אקרי. ראׁש ית
כּ ל אתק יּ ים  דא ּפ קּ וּ דא ועל מהימנוּ תא.

עלמא .

יירא אד ע ר, היא  ְִִִִֶֶַָָָָָהרא"ה
ער ויט, גדל הא   מ נְִִִִֵֶַַָמר

העלמ ת, ל ל רלפניוו וה ל ְְְֶֶַָָָָָֹֹ
ביח ְֲִֹלא 

מנּ ייהוּ יראה  ּת רין סטרין. לתלת אתּפ רׁש  
וחד  יאוּ ת, כּ דקא  עיקרא  בּ ה וּ  לית
דּ דחיל נׁש  בּ ר  אית דּ יראה . עי קּ רא
ולא בּ נוֹ ּה י דּ ייחוֹ ן בּ גין הוּ א  בּ רי מקוּ ד ׁש א 
אוֹ  דּ גוּ פיּה  מע וֹ נ ׁש א  דּ חיל  א וֹ  ימ וּ תוּ ן.
ּת דיר. לי ּה  דּ חיל דּ א ועל דּ ממוֹ ניּה .
בּ רי לק וּ דׁש א דּ חיל  דּ איה וּ  יראה  א ׁש ּת כח 
דּ דחיל נ ׁש  בּ ר אית לעקּ רא . ׁש וי לא  ה וּ א 
מעוֹ נ ׁש א דּ דחיל  בּ גין ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א מן
אלּ ין  ּת רין דּ גיה נּ ם . ועוֹ נׁש א עלמא  דּ ההוּ א 
דילי ּה . וׁש רׁש א  א נּ וּ ן דּ יראה עי קּ רא לאו

נׁש ירא "ה בּ ר למדחל  ע קּ רא, דּ איהי 
וׁש לּ יט רב דּ איה וּ  בּ גין  למאריּה 
קּמ יּה  וכלּ א  עלמין  דּ כל וׁש ר ׁש א ע קּ רא

דּ אּת מר כּ מה  ח ׁש יבין. ד)כּ לא  וכל(דניאל 
וּ לׁש ואה ח ׁש יבין. כּ לא  ארעא דּ יירי

דּ אקרי  אתר בּ ההוּ א  ב)רעוּ תיּה  יראה .(נ"א 

הּמ צוה בּ רא ׁש ית  זוֹ הי אלהים . בּ רא  
הכּ ל. ׁש ל הראׁש וֹ נה
ׁש נּ קראת  ה', יראת  ז וֹ  מצוה ונקראת 

ׁש כּ תוּ ב  קיא )ראׁש ית, ראׁש ית (תהלים  
ה '. יראת א )חכמה ה'(משלי  יראת 

נקרא  זה ׁש דּ בר  מ וּ ם דּ עת. ראׁש ית
 ֹלתו לה כּ נס  הער וזה ראׁש ית,
כּ ל  מתקיּ ם ה זּ וֹ  הּמ צוה ועל האמוּ נה,

העוֹ לם.

יירא אד ע ר, היא  ְִִִִֶֶַָָָָָהרא"ה
ער ויט, גדל הא   מ נְִִִִֵֶַַָמר
לפניו וה ל העלמת, ל ל רְְְֶֶַָָָָָֹֹו

ביח ְֲִֹלא 
צדדים,היּ ראה לׁש לׁש ה נפרדת 

ע ּק ר בּ הם אין  מהם  ׁש נים
אדם  יׁש  יראה . ׁש ל עּק ר ואחד כּ ראוּ י,
ׁש יּ חיוּ  כּ די הוּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא 
ׁש ל  מענׁש  ׁש יּ רא אוֹ  ימוּ ת וּ , ולא בניו 
מ ּמ נּ וּ  ירא כּ ן ועל ממ וֹ נוֹ , ׁש ל אוֹ  גּ וּ פוֹ 
מן  ירא ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת ּת מיד.
אוֹ תּה  שׂ ם לא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  מן  ׁש ּפ וֹ חד אדם  יׁש  לע ּק ר .
אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד מוּ ם הוּ א   ּבּ רו
לא  אלּ ה  ׁש ני הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם

ׁש לּ וֹ . והר ׁש  הם יראה ׁש ל עּק ר

יירא היּ רא "ה ׁש אדם עּק ר, ׁש היא 
גדוֹ ל  ׁש הוּ א  מוּ ם מרבּ וֹ נ וֹ 
העוֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל וׁש רׁש  עּק ר וׁש לּ יט,
כּ מ וֹ  ח ׁש וּ בים, כּ לא לפניו והכּ ל

ד)ׁש נּ אמר  הארץ(דניאל דּ יּ רי וכל 
רצוֹ נוֹ  את ולשׂ ים חׁש וּ בים, כּ אינם

יראה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם בּ אוֹ תוֹ 

יר"מאמרי  ה הר עא הקמת

הער וזה עת, ראית נקרא  ה ' ְְְִִִִֵֶַַַָָָיראת
מי הרה. צות  אר לכל  ְְְְְִִַַָָָוהיסד

הל  מר  ה הראה ְִֵֵֶַַַָֹמר
ווי בּ כה  אימא  אי ווי ואמר  ׁש מע וֹ ן רבּ י 

ינדּ עוּ ן  אימא  אי אימא. לא אי
אימא לא אי למאריה וֹ ן. יפלח וּ ן הי ח יּ יבין
דּ יראה בּ אתר דא. מ לּ ה  חבריּ יא  יאבדוּ ן
דּ לקי  רעה  יראה אית  מ לּ רע ׁש רי, קדּ יׁש א 
לאלקאה רצוּ עה  ואיהי וּ מקטרג וּ מחי 
דּ מלקיוּ תא עוֹ נׁש  בּ גין דּ דחיל וּ מאן ח יּ יב יּ א .
עליּה  ׁש ריא לא  דאּת מר. כּ מה  וקטרוּ גא 
לח יּ ים . ה ' יראת דּ איקרי ה ' יראת ההיא 
רעה . יראה  ההיא  עליּה  ׁש ריא מאן א לּ א 
רצוּ עה ההיא עליּה  דּ ׁש ריא וא ׁש ּת כח 

ה'. יראת ולא רעה יראה

רא ׁש ית וּ בגין ה ' יראת דּ אקרי אתר  ּכ 
דא ועל  אקרי . הכאדּ עת אתכּ ליל 

ׁש אר לכל ויס וֹ דא עקּ רא  ודא דּ א . ּפ קּ וּ דא
יראה דּ נטיר מאן דּ אוֹ רייתא. (דא)ּפ קּ וּ דין 

ּפ קּ וּ די  נטיר לא  יראה  נטיר  לא  כּ לּ א . נטיר 
 ּכ וּ בגין דכ לּ א. ּת רעא דא דּ הא א וֹ רייתא ,
אלהים בּ רא  יראה , דּ איהי בּ רא ׁש ית כּ תיב 
על דּ עבר  דּ מאן הארץ. ואת ה מים את
ועוֹ נ ׁש א דאוֹ רייתא. ּפ קּ וּ די על עבר דּ א 
רעה רצוּ עה  האי דּ א  על  דּ עבר  דּ מאן
ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ והיינ וּ  ליּה . אלקי
הא אלהים. ור וּ ח  תה וֹ ם  ּפ ני על   וח ׁש
חיּ יביּ א . בּ ה וֹ ן לאענׁש א  ע וֹ נ ׁש ין אר בּ ע  א לּ ין

הער וזה עת, ראית נקרא  ה ' ְְְִִִִֵֶַַַָָָיראת
מי הרה. צות  אר לכל  ְְְְְִִַַָָָוהיסד

הל  מר  ה הראה ְִֵֵֶַַַָֹמר
אמר ,בּ כה אם אוֹ י ואמר , ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

- אמר אם אמר. לא אם ואוֹ י
רבּ וֹ נם. את יעבדוּ  אי הרׁש עים ידע וּ 
את  החברים יאבּ דוּ  - אמר  לא אם
יראה  ׁש וֹ רה  בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר
רעה  יראה  יׁש  מלּ פניה קדוֹ ׁש ה,
והיא  וּ מקטרגת , וּ מ כּ ה ׁש ּמ לקה
וּ מי הר ׁש עים, את להלקוֹ ת הרצוּ עה
והּק טרוּ ג הּמ לקוֹ ת ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד
אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה  לא  ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ 
לח יּ ים. ה' יראת ׁש נּ קראת ה' יראת
הרעה  היּ ראה  עליו ? ׁש וֹ רה מי אלּ א
הרצוּ עה  עליו ׁש וֹ רה ונמצא ההיא.

ה'. יראת ולא  רעה יראה  ההיא,

ה'וּ מוּ ם יראת ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם   ּכ 
כּ ן  ועל דּ עת, רא ׁש ית נקרא 
הע ּק ר וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת
ׁש ל  ה ּמ צווֹ ת ׁש אר לכל והיס וֹ ד
- ה זּ וֹ  היּ ראה ׁש וֹ מר מי הּת וֹ רה.

לא ׁש וֹ מ - יראה ׁש וֹ מר לא הכּ ל. ר  
זה  ׁש הרי הּת וֹ רה, מצווֹ ת את ׁש וֹ מר 
כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל הער 
אלהים  בּ רא יראה, ׁש היא בּ ראׁש ית,
ׁש ע וֹ בר ׁש ּמ י הארץ. ואת המים את
הּת וֹ רה. מצווֹ ת על ע וֹ בר  זה, על
- זה  על ׁש עוֹ בר  מי  ׁש ל וענ ׁש וֹ 
אוֹ תוֹ , מלקה הזּ וֹ  הרעה הרצוּ עה
 וח ׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ  והינוּ 
אלּ וּ  הנּ ה אלהים . ורוּ ח  תה וֹ ם ּפ ני  על
את  בּ הם להעניׁש  ענ ׁש ים אר בּ עה 

הר ׁש עים.



יר"מאמרי  ה הר הקמת עב 

הל  ל ה לל היא ראית , ְְִִִֵֶֶַַָָֹיראה
דּ כתיב,ּת הוּ  חנק, לה)דּ א ּת הוּ (ישעיה  קו 

ב) סקילה ,(זכריה דּ א בּ הוּ  מדּ ה. חבל
לעוֹ נ ׁש א רבּ א ּת הוֹ מא גּ וֹ  דּ מ ׁש וּ קעין אבנין

דּ כתיב , שׂ ריפה, דּ א   וח ׁש (דברים דּ ח יּ יב יּ א . 
הח ׁש ה)  ֹמ ּת ו ה קּ וֹ ל את כּ ׁש מעכם ויהי 

ד) ה מים(דברים לב עד  בּ אׁש  בּ וֹ ער  וההר
ריׁש יהוֹ ן  דּ על  ּת קּ יפא א א ודא כו'.  ח ׁש
הרג דּ א  ור וּ ח ל וֹ ן. לאוֹ קדא ׁש רי דּ ח יּ יביּ א
היא מׁש נּ נא  חר בּ א  סערה  ר וּ ח בּ ס יּ יף.

אמר, דא ּת  כּ מא  בּ יּה . ג )מלהטא  (בראשית 
רוּ ח . ואקרי הּמ תהּפ כת החרב להט ואת
ּפ קּ וּ די  על  דּ יעבר למאן עוֹ נׁש א האי
ראׁש ית, יראה, לבתר וּ כתיב א וֹ רייתא .
ׁש אר והלאה מ כּ אן דּ כלּ א. כּ ללא דּ איהי

דּ אוֹ רייתא . ּפ קּ וּ דין

תמי והיה לפני ְְְִִֵֵֶַַָָהתה
דּ א ּפ ּק וּ דא דּ פ קּ וּ דאּת ניינא ּפ קּ וּ דא . איהי 

נפקא ולא  בּ ּה  אתאחדת דּ יראה
בּ ר למרחם  אהב "ה. ואיהי לעלמין. מינ ּה 
איהוּ  וּ מאן ׁש לים . רחימוּ  למאריּה  נׁש 
דּ כתיב, רבּ ה  אהבה  דּ א ׁש לים . רחימ וּ 

יז) ׁש לים(בראשית תמים והיה לפני   ּהתה ל
ויּ אמר דכתיב ה וּ א  ודא בּ רחימוּ תא .
ׁש לימ וּ תא רחימ וּ  דּ א  אוֹ ר  יהי אלהים

ב)דּ אקרי רנ "ד והכא(פקודי רבּ ה . אהבה 
למאריּה  נ ׁש  בּ ר למרחם ּפ קּ וּ דא איהוּ 

יא וּ ת. כּ דקא 

הל  ל ה לל היא ראית , ְְִִִֵֶֶַַָָֹיראה
ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק , זה  לד)- קו (ישעיה 

ב )ּת ה וּ , -(זכריה בּ הוּ  מ דּ ה. חבל 
 ֹבּ תו המׁש ּק ע וֹ ת  אבנים סקילה, זוֹ 
הר ׁש עים. את לענׁש  הגּ דוֹ ל הּת הוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  ה )וח ׁש (דברים  
 ֹמּת ו הּק וֹ ל את כּ ׁש מעכם ויהי

, ד)הח ׁש לב(שם  עד בּ אׁש  בּ ער וההר 
החזקה  האׁש  וז וֹ  וכוּ '.  ח ׁש המים
לשׂ רף מתחילה הרׁש עים רא ׁש י ׁש על
רוּ ח בּ סיף . הרג  זה - ור וּ ח  אוֹ תם .
כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת  ׁש נוּ נה  חרב סערה,

ג )ׁש נּ אמר החרב(בראשית להט ואת 
הזּ ה  הענ ׁש  ר וּ ח. ונקראת הּמ תהּפ כת ,
ואחר הּת וֹ רה. מצווֹ ת על ׁש יּ עבר  למי
ׁש ל  הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב
מצווֹ ת  ׁש אר והלאה מכּ אן הכּ ל.

הּת וֹ רה.

תמי והיה לפני ְְְִִֵֵֶַַָָהתה
ׁש ל מצוה ׁש ּמ צוה מצוה זוֹ הי  - ׁש ניּ ה 

י וֹ צאת  ולא בּ ּה  נאחזה יראה
אהב "ה. והיא  לעוֹ למים, מ ּמ נּ ה
ׁש למה. אהבה ר בּ וֹ נוֹ  את  יאהב  ׁש אדם
אהבה  ז וֹ  ׁש למה? אהבה היא וּ מה

יז)ׁש כּ תוּ ב ר בּ ה, לפני(שם   ּהתהל 
וזהוּ  בּ אהבה. ׁש לם תמים , והיה
זוֹ  אוֹ ר . יהי אלהים  ו יּ אמר ׁש כּ תוּ ב
ר בּ ה. אהבה ׁש נּ קראת ׁש למה אהבה
את  יאהב ׁש אדם הּמ צוה היא וכאן

כּ ראוּ י. רבּ וֹ נוֹ 

יר"מאמרי  ה הר עג הקמת

למ ת למה  אהבה הינ רה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָאהבה
צדדי ני ְְִֵֶָל

בּ ׁש לימוּ אמר רחימ ּת א  א בּ א, אלעזר , רבּ י 
אימא ליּה  אמר בּ יּה . ׁש מענא  אנא 
בּ האי  איהוּ  דּ הא  ּפ ינחס  דּ רבּ י ק ּמ י בּ רי
רבּ ה אהבה אלעזר ר בּ י אמר  קאים. דרגא 
דּ תרין  בּ ׁש לימוּ  ׁש לימּת א  אהבה היינ וּ 
לאו סטרין בּ תרין אתכּ ליל  לא ואי סטרין,

ע"א) יב יאוֹ ת (דף  כּ דקא אהבה  איהוּ 
בּ ׁש לימ וּ .

מ ,נר את אהב  ר  ְְִִֵֶֶַת
מתנ את טל אפ ,נינְְֲִִִֵֶֶֶָָ
ני למה אהבה  היא ז . ְְְֲִִִֵֵַָָמ

ְִָצדדי
אתּפ ר ׁש ועל  סטרין בּ תרין ּת נינן דּ א 

הוּ א . בּ רי דּ קוּ דׁש א רחימ וּ  אהבה
ליּה  דּ אית מ גּ וֹ  ליּה  דּ רחים מאן  אית
סחרניּה , בּ נין דּ י וֹ מין, א וֹ ר כּ א  ע וּ תרא ,
ליּה , מתּת קּ נן ארחוֹ י שׂ נא וֹ י, על  ׁש לּ יט 
יהא להאי ואי לי ּה . רחים  ּכ וּ מגוֹ 
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  עליּה  ויהדּ ר בּ ה ּפ וּ כא 
ולא ליּה  שׂ ניא  יהא  קׁש יא, דּ דינא גּ ל גּ וּ לא 
לאו דא רחימוּ   ּכ וּ בגין כּ לל . ליּה  ירחם 

עקּ רא . ליּה  דּ אית  אהבה  איהוּ 

בּ תרין רחימוּ  דּ הוי הה וּ א ׁש לים דּ אקרי 
בּ טיבוּ .סטר בּ ין בּ דינא  בּ ין  ין 

כּ מה למארי ּה  ליּה  דּ רחים דּ ארחוֹ י  ותקּ וּ נא
דּ א .מינ נׁש מת נטיל הוּ א  אפ לּ וּ  דּ תנינן

סטרין בּ תרין  דּ הוי ׁש לים  רחימוּ  (יז איה וּ  
נפק ע "ב) בראׁש ית דּ מעשׂ ה אוֹ ר  דּ א ועל .

ק ׁש יא דּ ינא נפק אגניז כּ ד  אגניז. וּ לבתר 
למהוי  כּ חדא  סטרין ּת רין ואתכּ לילוּ 

יב  ד
ע"א

למ ת למה  אהבה הינ רה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָאהבה
צדדי ני ְְִֵֶָל

אהבה אמר אבּ א , אלעזר, ר בּ י 
בּ זה. ׁש מע ּת י אני בּ ׁש למוּ ת 
ּפ ינחס , ר בּ י לפני בּ ני , אמר, לוֹ , אמר 
אמר הזּ וֹ . בּ דּ ר גּ ה ע וֹ מד הוּ א ׁש הרי
אהבה  הינוּ  רבּ ה אהבה אלעזר , ר בּ י
ואם  צדדים, ׁש ני ׁש ל בּ ׁש למוּ ת ׁש למה
אהבה  אינּה  - צדדים בּ ׁש ני נכללת  אין

בּ ׁש למוּ ת. כּ ראוּ י

מ ,נר את אהב  ר  ְְִִֵֶֶַת
מתנ את טל אפ ,נינְְֲִִִֵֶֶֶָָ
ני למה אהבה  היא ז . ְְְֲִִִֵֵַָָמ

ְִָצדדי
נפרדת ועל צדדים לׁש ני ׁש נינ וּ , כּ ן 

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אהבת האהבה,
ׁש יּ ׁש   ֹמּת ו אוֹ תוֹ  ׁש אוֹ הב מי יׁש  הוּ א.
סביבוֹ , בּ נים  ימים ,  אר ע ׁש ר , לוֹ 
לוֹ , מתּק נ וֹ ת דּ רכיו שׂ וֹ נאיו, על ׁש וֹ לט
לזה  ואם אוֹ תוֹ . אוֹ הב   ּכ  ֹוּ מּת ו
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עליו ויחזיר   יתהּפ
ולא  אוֹ תוֹ  ישׂ נא - קׁש ה דּ ין ׁש ל גּ לגּ וּ ל
זוֹ  אהבה  ּכ וּ בגלל כּ לל, אוֹ תוֹ  יאהב 

ע ּק ר . לּה  ׁש יּ ׁש  אהבה  אינּה 

ׁש היה אהבה ההוּ א ׁש למה, ׁש נּ קראת 
בּ ין  בּ דין  בּ ין  - הצּ דדים בּ ׁש ני
רבּ וֹ נוֹ , את ׁש אוֹ הב דּ רכּ וֹ  ותּק וּ ן בּ חסד.
את  ׁש נּ וֹ טל אפלּ וּ  ׁש נינוּ , כּ מ וֹ 
ׁש למה  אהבה  היא ז וֹ  . מ ּמ נׁש מת
ׁש ל  הא וֹ ר כּ ן  ועל צדדים. בּ ׁש ני
נגנז.  ּכ ואחר יצא בראׁש ית מעשׂ ה
ׁש ני ונכללוּ  ק ׁש ה, דין יצא  כּ ׁש נּ גנז,



יר"מאמרי  ה הר הקמת עב 

הל  ל ה לל היא ראית , ְְִִִֵֶֶַַָָֹיראה
דּ כתיב,ּת הוּ  חנק, לה)דּ א ּת הוּ (ישעיה  קו 

ב) סקילה ,(זכריה דּ א בּ הוּ  מדּ ה. חבל
לעוֹ נ ׁש א רבּ א ּת הוֹ מא גּ וֹ  דּ מ ׁש וּ קעין אבנין

דּ כתיב , שׂ ריפה, דּ א   וח ׁש (דברים דּ ח יּ יב יּ א . 
הח ׁש ה)  ֹמ ּת ו ה קּ וֹ ל את כּ ׁש מעכם ויהי 

ד) ה מים(דברים לב עד  בּ אׁש  בּ וֹ ער  וההר
ריׁש יהוֹ ן  דּ על  ּת קּ יפא א א ודא כו'.  ח ׁש
הרג דּ א  ור וּ ח ל וֹ ן. לאוֹ קדא ׁש רי דּ ח יּ יביּ א
היא מׁש נּ נא  חר בּ א  סערה  ר וּ ח בּ ס יּ יף.

אמר, דא ּת  כּ מא  בּ יּה . ג )מלהטא  (בראשית 
רוּ ח . ואקרי הּמ תהּפ כת החרב להט ואת
ּפ קּ וּ די  על  דּ יעבר למאן עוֹ נׁש א האי
ראׁש ית, יראה, לבתר וּ כתיב א וֹ רייתא .
ׁש אר והלאה מ כּ אן דּ כלּ א. כּ ללא דּ איהי

דּ אוֹ רייתא . ּפ קּ וּ דין

תמי והיה לפני ְְְִִֵֵֶַַָָהתה
דּ א ּפ ּק וּ דא דּ פ קּ וּ דאּת ניינא ּפ קּ וּ דא . איהי 

נפקא ולא  בּ ּה  אתאחדת דּ יראה
בּ ר למרחם  אהב "ה. ואיהי לעלמין. מינ ּה 
איהוּ  וּ מאן ׁש לים . רחימוּ  למאריּה  נׁש 
דּ כתיב, רבּ ה  אהבה  דּ א ׁש לים . רחימ וּ 

יז) ׁש לים(בראשית תמים והיה לפני   ּהתה ל
ויּ אמר דכתיב ה וּ א  ודא בּ רחימוּ תא .
ׁש לימ וּ תא רחימ וּ  דּ א  אוֹ ר  יהי אלהים

ב)דּ אקרי רנ "ד והכא(פקודי רבּ ה . אהבה 
למאריּה  נ ׁש  בּ ר למרחם ּפ קּ וּ דא איהוּ 

יא וּ ת. כּ דקא 

הל  ל ה לל היא ראית , ְְִִִֵֶֶַַָָֹיראה
ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק , זה  לד)- קו (ישעיה 

ב )ּת ה וּ , -(זכריה בּ הוּ  מ דּ ה. חבל 
 ֹבּ תו המׁש ּק ע וֹ ת  אבנים סקילה, זוֹ 
הר ׁש עים. את לענׁש  הגּ דוֹ ל הּת הוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  ה )וח ׁש (דברים  
 ֹמּת ו הּק וֹ ל את כּ ׁש מעכם ויהי

, ד)הח ׁש לב(שם  עד בּ אׁש  בּ ער וההר 
החזקה  האׁש  וז וֹ  וכוּ '.  ח ׁש המים
לשׂ רף מתחילה הרׁש עים רא ׁש י ׁש על
רוּ ח בּ סיף . הרג  זה - ור וּ ח  אוֹ תם .
כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת  ׁש נוּ נה  חרב סערה,

ג )ׁש נּ אמר החרב(בראשית להט ואת 
הזּ ה  הענ ׁש  ר וּ ח. ונקראת הּמ תהּפ כת ,
ואחר הּת וֹ רה. מצווֹ ת על ׁש יּ עבר  למי
ׁש ל  הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב
מצווֹ ת  ׁש אר והלאה מכּ אן הכּ ל.

הּת וֹ רה.

תמי והיה לפני ְְְִִֵֵֶַַָָהתה
ׁש ל מצוה ׁש ּמ צוה מצוה זוֹ הי  - ׁש ניּ ה 

י וֹ צאת  ולא בּ ּה  נאחזה יראה
אהב "ה. והיא  לעוֹ למים, מ ּמ נּ ה
ׁש למה. אהבה ר בּ וֹ נוֹ  את  יאהב  ׁש אדם
אהבה  ז וֹ  ׁש למה? אהבה היא וּ מה

יז)ׁש כּ תוּ ב ר בּ ה, לפני(שם   ּהתהל 
וזהוּ  בּ אהבה. ׁש לם תמים , והיה
זוֹ  אוֹ ר . יהי אלהים  ו יּ אמר ׁש כּ תוּ ב
ר בּ ה. אהבה ׁש נּ קראת ׁש למה אהבה
את  יאהב ׁש אדם הּמ צוה היא וכאן

כּ ראוּ י. רבּ וֹ נוֹ 

יר"מאמרי  ה הר עג הקמת

למ ת למה  אהבה הינ רה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָאהבה
צדדי ני ְְִֵֶָל

בּ ׁש לימוּ אמר רחימ ּת א  א בּ א, אלעזר , רבּ י 
אימא ליּה  אמר בּ יּה . ׁש מענא  אנא 
בּ האי  איהוּ  דּ הא  ּפ ינחס  דּ רבּ י ק ּמ י בּ רי
רבּ ה אהבה אלעזר ר בּ י אמר  קאים. דרגא 
דּ תרין  בּ ׁש לימוּ  ׁש לימּת א  אהבה היינ וּ 
לאו סטרין בּ תרין אתכּ ליל  לא ואי סטרין,

ע"א) יב יאוֹ ת (דף  כּ דקא אהבה  איהוּ 
בּ ׁש לימ וּ .

מ ,נר את אהב  ר  ְְִִֵֶֶַת
מתנ את טל אפ ,נינְְֲִִִֵֶֶֶָָ
ני למה אהבה  היא ז . ְְְֲִִִֵֵַָָמ

ְִָצדדי
אתּפ ר ׁש ועל  סטרין בּ תרין ּת נינן דּ א 

הוּ א . בּ רי דּ קוּ דׁש א רחימ וּ  אהבה
ליּה  דּ אית מ גּ וֹ  ליּה  דּ רחים מאן  אית
סחרניּה , בּ נין דּ י וֹ מין, א וֹ ר כּ א  ע וּ תרא ,
ליּה , מתּת קּ נן ארחוֹ י שׂ נא וֹ י, על  ׁש לּ יט 
יהא להאי ואי לי ּה . רחים  ּכ וּ מגוֹ 
ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א  עליּה  ויהדּ ר בּ ה ּפ וּ כא 
ולא ליּה  שׂ ניא  יהא  קׁש יא, דּ דינא גּ ל גּ וּ לא 
לאו דא רחימוּ   ּכ וּ בגין כּ לל . ליּה  ירחם 

עקּ רא . ליּה  דּ אית  אהבה  איהוּ 

בּ תרין רחימוּ  דּ הוי הה וּ א ׁש לים דּ אקרי 
בּ טיבוּ .סטר בּ ין בּ דינא  בּ ין  ין 

כּ מה למארי ּה  ליּה  דּ רחים דּ ארחוֹ י  ותקּ וּ נא
דּ א .מינ נׁש מת נטיל הוּ א  אפ לּ וּ  דּ תנינן

סטרין בּ תרין  דּ הוי ׁש לים  רחימוּ  (יז איה וּ  
נפק ע "ב) בראׁש ית דּ מעשׂ ה אוֹ ר  דּ א ועל .

ק ׁש יא דּ ינא נפק אגניז כּ ד  אגניז. וּ לבתר 
למהוי  כּ חדא  סטרין ּת רין ואתכּ לילוּ 

יב  ד
ע"א

למ ת למה  אהבה הינ רה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָאהבה
צדדי ני ְְִֵֶָל

אהבה אמר אבּ א , אלעזר, ר בּ י 
בּ זה. ׁש מע ּת י אני בּ ׁש למוּ ת 
ּפ ינחס , ר בּ י לפני בּ ני , אמר, לוֹ , אמר 
אמר הזּ וֹ . בּ דּ ר גּ ה ע וֹ מד הוּ א ׁש הרי
אהבה  הינוּ  רבּ ה אהבה אלעזר , ר בּ י
ואם  צדדים, ׁש ני ׁש ל בּ ׁש למוּ ת ׁש למה
אהבה  אינּה  - צדדים בּ ׁש ני נכללת  אין

בּ ׁש למוּ ת. כּ ראוּ י

מ ,נר את אהב  ר  ְְִִֵֶֶַת
מתנ את טל אפ ,נינְְֲִִִֵֶֶֶָָ
ני למה אהבה  היא ז . ְְְֲִִִֵֵַָָמ

ְִָצדדי
נפרדת ועל צדדים לׁש ני ׁש נינ וּ , כּ ן 

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אהבת האהבה,
ׁש יּ ׁש   ֹמּת ו אוֹ תוֹ  ׁש אוֹ הב מי יׁש  הוּ א.
סביבוֹ , בּ נים  ימים ,  אר ע ׁש ר , לוֹ 
לוֹ , מתּק נ וֹ ת דּ רכיו שׂ וֹ נאיו, על ׁש וֹ לט
לזה  ואם אוֹ תוֹ . אוֹ הב   ּכ  ֹוּ מּת ו
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עליו ויחזיר   יתהּפ
ולא  אוֹ תוֹ  ישׂ נא - קׁש ה דּ ין ׁש ל גּ לגּ וּ ל
זוֹ  אהבה  ּכ וּ בגלל כּ לל, אוֹ תוֹ  יאהב 

ע ּק ר . לּה  ׁש יּ ׁש  אהבה  אינּה 

ׁש היה אהבה ההוּ א ׁש למה, ׁש נּ קראת 
בּ ין  בּ דין  בּ ין  - הצּ דדים בּ ׁש ני
רבּ וֹ נוֹ , את ׁש אוֹ הב דּ רכּ וֹ  ותּק וּ ן בּ חסד.
את  ׁש נּ וֹ טל אפלּ וּ  ׁש נינוּ , כּ מ וֹ 
ׁש למה  אהבה  היא ז וֹ  . מ ּמ נׁש מת
ׁש ל  הא וֹ ר כּ ן  ועל צדדים. בּ ׁש ני
נגנז.  ּכ ואחר יצא בראׁש ית מעשׂ ה
ׁש ני ונכללוּ  ק ׁש ה, דין יצא  כּ ׁש נּ גנז,



יר"מאמרי  ה הר הקמת עד 

יא וּ ת. כּ דקא  אהבה  דּ א  ׁש לימוּ 

מיד  מפחד  אד ְְִֵֵַַָָָארי
רבּ י נטליּה  אתא  וּ נ ׁש קיּה . ׁש מעוֹ ן  רבּ י 

ואמר וּ ברכיּה  וּ נׁש קיּה  ּפ ינחס
דּ א הכא. ׁש דּ רני הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  בּ ודּ אי

ע"א)ה וּ א י"א דף לי (לעיל דּ אמרוּ  דּ קּ יק נהירוּ 
עלמא . כּ ל נהיר  וּ לבתר בּ ביתאי דּ את כּ ליל 
איצטרי לא  ו דּ אי אלעזר רבּ י אמר 
ׁש כּ ן  כּ ל ּפ קּ וּ דין, בּ כל  ירא"ה  לאתנׁש י 
לאתדּ בּ קא יראה  אצטרי דא  בּ פקּ וּ דא 
בּ סטרא איהי אהבה  אתדּ בּ קא . הי בּ האי.
וטב  עוּ תרא  דּ יהב דּ א ּת מר  כּ מה  טב חד
איצטרי כּ דין מזוֹ ני, בּ ני דח יּ י א וֹ רכּ א 
ח וֹ בא . יגרוֹ ם  דּ לא וּ למדחל יראה  לאתערא

כּ תיב, דּ א כח)ועל מפחד (משלי אדם א ׁש רי 
בּ אהב"ה . ירא"ה כּ ליל  דּ הא בּ גין ּת מיד ,

דּ דינאוהכי אחרא  בּ סטרא אצטרי 
כּ ד  יראה . בּ יּה  לאתערא  קׁש יא
יתער כּ דין עלוֹ י, ׁש ריא קׁש יא  דּ דינא  חמי
ולא יא וּ ת כּ דקא  למאריּה  וידחל יראה 

כּ תיב , דּ א  ועל  ל בּ י ּה . כח)יקׁש ה (משלי 
סטרא בּ הה וּ א בּ רעה . יּפ וֹ ל  ל בּ וֹ  וּ מקׁש ה 
יראה אׁש ּת כח רעה . דּ אקרי  אחרא

בּ ת  ואתכּ לילת דּ אתאחדת סטרין  רין 
כּ דקא ׁש לימתא אהבה  איהוּ  ודא  מ נּ ייה וּ .

יא וּ ת.

ליראיו ה' ִֵָסד
אדם ויּ אמר נעשׂ ה כה)אלהים (תהלים 

הה וּ א ּפ תח  וגו' ליראיו  יי ס וֹ ד 
כב  ד
ע"א

ׁש למוּ ת  ׁש ּת היה יחד, הצּ דדים
כּ ראוּ י. האהבה

אד מיד ארי  מפחד ְְִֵֵַַָָָ
ר בּ ינטלוֹ  בּ א וּ נ ׁש קוֹ . ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

ואמר , וּ ברכוֹ , וּ נׁש ק וֹ  ּפ ינחס 
ׁש לחני הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ודּ אי 
לי ׁש אמרוּ  קטן אוֹ ר הוּ א  זה לכאן.
לכל  מאיר  ּכ ואחר  בּ ביתי ׁש נּ כלל
לא  בּ ודּ אי אלעזר , ר בּ י אמר הע וֹ לם.
כּ ל  הּמ צווֹ ת, בּ כל ירא"ה לׁש כּ ח צרי
להתדּ בּ ק יראה  צרי ה זּ וֹ  בּ ּמ צוה ׁש כּ ן
בּ צד  היא האהבה מתדּ בּ ק ? אי בּ זה .
עׁש ר ׁש נּ וֹ תן ׁש נּ תבּ אר  כּ מוֹ  טוֹ ב , אחד
וּ מזוֹ נ וֹ ת, בּ נים חיּ ים , ׁש ל אר וטוֹ ב ,
ׁש לּ א  ולפחד יראה  לע וֹ רר צרי אז

כּ ת וּ ב  זה ועל החטא. כח )יגרם (משלי 
ׁש זּ ה  מ וּ ם ּת מיד, מפחד אדם אׁש רי

בּ אהב "ה. ירא"ה כּ וֹ לל

הדּ ין וכ ׁש ל האחר בּ צּ ד צרי 
יראה. בּ וֹ  לע וֹ רר הּק ׁש ה
עליו, ׁש וֹ רה  ה ּק ׁש ה  ׁש הדּ ין  כּ ׁש רוֹ אה
כּ ראוּ י מרבּ וֹ נ וֹ  ויפחד יראה יע וֹ רר אז

כּ תוּ ב זה ועל לבּ וֹ . יק ׁש ה (שם )ולא 
הצּ ד  בּ א וֹ תוֹ  בּ רעה, יּפ וֹ ל לבּ וֹ  וּ מק ׁש ה 
ׁש יּ ראה  נמצאת רעה. ׁש נּ קרא האחר 
מהם, ונכללת צדדים בּ ׁש ני  ׁש נּ אחזה

כּ ראוּ י. ׁש למה אהבה וזוֹ הי

ליראיו ה' ִֵָסד
ה'ויּ אמר ס וֹ ד אדם. נעשׂ ה אלהים 

וגוֹ ' כה )ליראיו ּפ תח(תהלים  . 

יר"מאמרי  ה הר עההקמת

מאן  ׁש מעוֹ ן ׁש מעוֹ ן ואמר, דסבין סבא
אדם . נעשׂ ה אלהים  ויּ אמר דּ אמר  ה וּ א 

אלהים) אלהים .(ויאמר  האי  הכא  ניהוּ  מאי
חמא ולא דסבין סבא  ההוּ א ּפ רח  אדהכי
קרי  דּ הוה  ׁש מעוֹ ן רבּ י ד ׁש מע וּ כמה  ליּה .
לחברוֹ י  אמר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ולא  ׁש מעוֹ ן ליּה 
דּ א ּת מר הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א  ה וּ א האי ודּ אי

ז)בּ יּה  כּ ען (דניאל הא  יתיב. יוֹ מין ועּת יק  
דּ ודּ אי  רזא . בּ האי למפ ּת ח  ׁש עתא  איהוּ 
ר ׁש וּ  אתיהיב דּ לא רזא  אית הכא
אתיהיב  דּ ר ׁש וּ תא  מ ׁש מע וּ כען לאתגּ ליא .

לאתגּ לּ יא .

כּ ּמ הּפ תח  ליּה  דּ הוה  למלכּ א ואמר 
א וּ מנא . ליּה  והוה  למבני. בּ ניינין
א לּ א מדּ עם  עבד הוה לא  א וּ מנא  והה וּ א

אמר, דאּת  כּ מא דמל כּ א  ח)מר ׁש וּ  (משלי  
איהוּ  ו דּ אי מלכּ א  אמוֹ ן. אצלוֹ  ואהיה 
דאמצעיתא וע ּמ וּ דא  לעילא . עלּ אה חכמה 

לעילא(איהו ) א וּ מנא  אלהים לתּת א. מלכּ א
לתּת א אוּ מנא אלהים  עלּ אה . אימא  ודא 

ׁש כינּת א  א)ודא  צ"ז דף ע"ב דלתּת א .(תקונים 

לי בר לע ת רת  אי ְְֲִִֵַָָָָלא ה
על ְְַָרת

מ דּ עםוא ּת תא למעבּ ד ר ׁש וּ  לּה  לית 
בּ ניינין  וכל בּ עלּה . ר ׁש וּ ת בּ לא 
א בּ "א אמר הוה  אציל וּ תא בּ ארח דּ הווּ 
וּ מ יּ ד  וּ כדין, כּ דין יהא  א ּמ "א לגבּ י בּ אמירה 
יהי  אלהים ויּ אמר  אמר דא ּת  כּ מא  הוה .

א וֹ ר ויהי לאלהים ,א וֹ ר אמר  הוה ויּ אמר . 
אוֹ מר איהוּ  דבניינא מארי אוֹ ר . יהי
בּ ארח בּ ניינין כּ ל והכי מ יּ ד . עביד וא וּ מנא 

ׁש מעוֹ ן  ואמר : הזּ קנים זקן אתוֹ 
אלהים  ויּ אמר  ׁש אמר הוּ א  מי ׁש מע וֹ ן ,
זה? אלהים כּ אן  מיהוּ  אדם? נע שׂ ה
ולא  הזּ קנים זקן אוֹ תוֹ  ּפ רח  ּכ בּ ין
ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ׁש מע וּ כמ וֹ  א וֹ תוֹ . ראה 
ר בּ י ולא ׁש מעוֹ ן לוֹ  ק וֹ רא ׁש היה
זהוּ  ודּ אי לחבריו : אמר ׁש מע וֹ ן ,

בּ  בּ וֹ הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ אמר הוּ א   ּז)רו (דניאל 
זוֹ הי כּ עת  הרי  יוֹ ׁש ב . היּ מים וע ּת יק
יׁש  ׁש וּ דּ אי הזּ ה, בּ ּס וֹ ד לפּת ח ׁש עה 
להתגּ לּ וֹ ת, רׁש וּ ת  נ ּת ן ׁש לּ א סוֹ ד כּ אן
להתגּ לּ וֹ ת. ר ׁש וּ ת ׁש נּ ּת נה מ ׁש מע וכעת 

לוֹ (מ ׁש ל)ואמר ,ּפ תח ׁש היוּ  למל 
לוֹ  והיה לבנ וֹ ת בּ נינים  כּ ּמ ה
דבר ע וֹ שׂ ה היה לא א ּמ ן  ואוֹ ת וֹ  אּמ ן,
ׁש אּת ה  כּ מ וֹ  ,הּמ ל מר ׁש וּ ת אלּ א

ח )אוֹ מר  אמוֹ ן.(משלי אצלוֹ  ואהיה 
עליוֹ נה  חכמה  ודּ אי ה וּ א הּמ ל
מל [הוּ א] האמצעי וע ּמ וּ ד למעלה,
אם  וז וֹ  למעלה, אּמ ן  אלהים למ ּט ה.
וזוֹ  למּט ה , אּמ ן אלהים העליוֹ נה.

ׁש לּ מ ּט ה. ׁש כינה

לי בר לע ת רת  אי ְְֲִִֵַָָָָלא ה
על ְְַָרת

בּ ליולא ה  דּ בר לע שׂ וֹ ת רׁש וּ ת אין 
ה בּ נינים  וכל בּ עלּה , רׁש וּ ת
אוֹ מר היה אצילוּ ת,  בּ דר ׁש היוּ 
כּ זה  יהיה לאּמ "א, בּ אמירה אבּ "א
ויּ אמר ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  נהיה , וּ מ יּ ד וכזה,
היה  ויּ אמר , א וֹ ר . ויהי אוֹ ר יהי אלהים
ה בּ נין  בּ על אוֹ ר . יהי לאלהים אוֹ מר 
וכ מיּ ד. עוֹ שׂ ה והאּמ ן א וֹ מר, הוּ א



יר"מאמרי  ה הר הקמת עד 

יא וּ ת. כּ דקא  אהבה  דּ א  ׁש לימוּ 

מיד  מפחד  אד ְְִֵֵַַָָָארי
רבּ י נטליּה  אתא  וּ נ ׁש קיּה . ׁש מעוֹ ן  רבּ י 

ואמר וּ ברכיּה  וּ נׁש קיּה  ּפ ינחס
דּ א הכא. ׁש דּ רני הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  בּ ודּ אי

ע"א)ה וּ א י"א דף לי (לעיל דּ אמרוּ  דּ קּ יק נהירוּ 
עלמא . כּ ל נהיר  וּ לבתר בּ ביתאי דּ את כּ ליל 
איצטרי לא  ו דּ אי אלעזר רבּ י אמר 
ׁש כּ ן  כּ ל ּפ קּ וּ דין, בּ כל  ירא"ה  לאתנׁש י 
לאתדּ בּ קא יראה  אצטרי דא  בּ פקּ וּ דא 
בּ סטרא איהי אהבה  אתדּ בּ קא . הי בּ האי.
וטב  עוּ תרא  דּ יהב דּ א ּת מר  כּ מה  טב חד
איצטרי כּ דין מזוֹ ני, בּ ני דח יּ י א וֹ רכּ א 
ח וֹ בא . יגרוֹ ם  דּ לא וּ למדחל יראה  לאתערא

כּ תיב, דּ א כח)ועל מפחד (משלי אדם א ׁש רי 
בּ אהב"ה . ירא"ה כּ ליל  דּ הא בּ גין ּת מיד ,

דּ דינאוהכי אחרא  בּ סטרא אצטרי 
כּ ד  יראה . בּ יּה  לאתערא  קׁש יא
יתער כּ דין עלוֹ י, ׁש ריא קׁש יא  דּ דינא  חמי
ולא יא וּ ת כּ דקא  למאריּה  וידחל יראה 

כּ תיב , דּ א  ועל  ל בּ י ּה . כח)יקׁש ה (משלי 
סטרא בּ הה וּ א בּ רעה . יּפ וֹ ל  ל בּ וֹ  וּ מקׁש ה 
יראה אׁש ּת כח רעה . דּ אקרי  אחרא

בּ ת  ואתכּ לילת דּ אתאחדת סטרין  רין 
כּ דקא ׁש לימתא אהבה  איהוּ  ודא  מ נּ ייה וּ .

יא וּ ת.

ליראיו ה' ִֵָסד
אדם ויּ אמר נעשׂ ה כה)אלהים (תהלים 

הה וּ א ּפ תח  וגו' ליראיו  יי ס וֹ ד 
כב  ד
ע"א

ׁש למוּ ת  ׁש ּת היה יחד, הצּ דדים
כּ ראוּ י. האהבה

אד מיד ארי  מפחד ְְִֵֵַַָָָ
ר בּ ינטלוֹ  בּ א וּ נ ׁש קוֹ . ׁש מע וֹ ן ר בּ י  

ואמר , וּ ברכוֹ , וּ נׁש ק וֹ  ּפ ינחס 
ׁש לחני הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ודּ אי 
לי ׁש אמרוּ  קטן אוֹ ר הוּ א  זה לכאן.
לכל  מאיר  ּכ ואחר  בּ ביתי ׁש נּ כלל
לא  בּ ודּ אי אלעזר , ר בּ י אמר הע וֹ לם.
כּ ל  הּמ צווֹ ת, בּ כל ירא"ה לׁש כּ ח צרי
להתדּ בּ ק יראה  צרי ה זּ וֹ  בּ ּמ צוה ׁש כּ ן
בּ צד  היא האהבה מתדּ בּ ק ? אי בּ זה .
עׁש ר ׁש נּ וֹ תן ׁש נּ תבּ אר  כּ מוֹ  טוֹ ב , אחד
וּ מזוֹ נ וֹ ת, בּ נים חיּ ים , ׁש ל אר וטוֹ ב ,
ׁש לּ א  ולפחד יראה  לע וֹ רר צרי אז

כּ ת וּ ב  זה ועל החטא. כח )יגרם (משלי 
ׁש זּ ה  מ וּ ם ּת מיד, מפחד אדם אׁש רי

בּ אהב "ה. ירא"ה כּ וֹ לל

הדּ ין וכ ׁש ל האחר בּ צּ ד צרי 
יראה. בּ וֹ  לע וֹ רר הּק ׁש ה
עליו, ׁש וֹ רה  ה ּק ׁש ה  ׁש הדּ ין  כּ ׁש רוֹ אה
כּ ראוּ י מרבּ וֹ נ וֹ  ויפחד יראה יע וֹ רר אז

כּ תוּ ב זה ועל לבּ וֹ . יק ׁש ה (שם )ולא 
הצּ ד  בּ א וֹ תוֹ  בּ רעה, יּפ וֹ ל לבּ וֹ  וּ מק ׁש ה 
ׁש יּ ראה  נמצאת רעה. ׁש נּ קרא האחר 
מהם, ונכללת צדדים בּ ׁש ני  ׁש נּ אחזה

כּ ראוּ י. ׁש למה אהבה וזוֹ הי

ליראיו ה' ִֵָסד
ה'ויּ אמר ס וֹ ד אדם. נעשׂ ה אלהים 

וגוֹ ' כה )ליראיו ּפ תח(תהלים  . 

יר"מאמרי  ה הר עההקמת

מאן  ׁש מעוֹ ן ׁש מעוֹ ן ואמר, דסבין סבא
אדם . נעשׂ ה אלהים  ויּ אמר דּ אמר  ה וּ א 

אלהים) אלהים .(ויאמר  האי  הכא  ניהוּ  מאי
חמא ולא דסבין סבא  ההוּ א ּפ רח  אדהכי
קרי  דּ הוה  ׁש מעוֹ ן רבּ י ד ׁש מע וּ כמה  ליּה .
לחברוֹ י  אמר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ולא  ׁש מעוֹ ן ליּה 
דּ א ּת מר הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א  ה וּ א האי ודּ אי

ז)בּ יּה  כּ ען (דניאל הא  יתיב. יוֹ מין ועּת יק  
דּ ודּ אי  רזא . בּ האי למפ ּת ח  ׁש עתא  איהוּ 
ר ׁש וּ  אתיהיב דּ לא רזא  אית הכא
אתיהיב  דּ ר ׁש וּ תא  מ ׁש מע וּ כען לאתגּ ליא .

לאתגּ לּ יא .

כּ ּמ הּפ תח  ליּה  דּ הוה  למלכּ א ואמר 
א וּ מנא . ליּה  והוה  למבני. בּ ניינין
א לּ א מדּ עם  עבד הוה לא  א וּ מנא  והה וּ א

אמר, דאּת  כּ מא דמל כּ א  ח)מר ׁש וּ  (משלי  
איהוּ  ו דּ אי מלכּ א  אמוֹ ן. אצלוֹ  ואהיה 
דאמצעיתא וע ּמ וּ דא  לעילא . עלּ אה חכמה 

לעילא(איהו ) א וּ מנא  אלהים לתּת א. מלכּ א
לתּת א אוּ מנא אלהים  עלּ אה . אימא  ודא 

ׁש כינּת א  א)ודא  צ"ז דף ע"ב דלתּת א .(תקונים 

לי בר לע ת רת  אי ְְֲִִֵַָָָָלא ה
על ְְַָרת

מ דּ עםוא ּת תא למעבּ ד ר ׁש וּ  לּה  לית 
בּ ניינין  וכל בּ עלּה . ר ׁש וּ ת בּ לא 
א בּ "א אמר הוה  אציל וּ תא בּ ארח דּ הווּ 
וּ מ יּ ד  וּ כדין, כּ דין יהא  א ּמ "א לגבּ י בּ אמירה 
יהי  אלהים ויּ אמר  אמר דא ּת  כּ מא  הוה .

א וֹ ר ויהי לאלהים ,א וֹ ר אמר  הוה ויּ אמר . 
אוֹ מר איהוּ  דבניינא מארי אוֹ ר . יהי
בּ ארח בּ ניינין כּ ל והכי מ יּ ד . עביד וא וּ מנא 

ׁש מעוֹ ן  ואמר : הזּ קנים זקן אתוֹ 
אלהים  ויּ אמר  ׁש אמר הוּ א  מי ׁש מע וֹ ן ,
זה? אלהים כּ אן  מיהוּ  אדם? נע שׂ ה
ולא  הזּ קנים זקן אוֹ תוֹ  ּפ רח  ּכ בּ ין
ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ׁש מע וּ כמ וֹ  א וֹ תוֹ . ראה 
ר בּ י ולא ׁש מעוֹ ן לוֹ  ק וֹ רא ׁש היה
זהוּ  ודּ אי לחבריו : אמר ׁש מע וֹ ן ,

בּ  בּ וֹ הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ אמר הוּ א   ּז)רו (דניאל 
זוֹ הי כּ עת  הרי  יוֹ ׁש ב . היּ מים וע ּת יק
יׁש  ׁש וּ דּ אי הזּ ה, בּ ּס וֹ ד לפּת ח ׁש עה 
להתגּ לּ וֹ ת, רׁש וּ ת  נ ּת ן ׁש לּ א סוֹ ד כּ אן
להתגּ לּ וֹ ת. ר ׁש וּ ת ׁש נּ ּת נה מ ׁש מע וכעת 

לוֹ (מ ׁש ל)ואמר ,ּפ תח ׁש היוּ  למל 
לוֹ  והיה לבנ וֹ ת בּ נינים  כּ ּמ ה
דבר ע וֹ שׂ ה היה לא א ּמ ן  ואוֹ ת וֹ  אּמ ן,
ׁש אּת ה  כּ מ וֹ  ,הּמ ל מר ׁש וּ ת אלּ א

ח )אוֹ מר  אמוֹ ן.(משלי אצלוֹ  ואהיה 
עליוֹ נה  חכמה  ודּ אי ה וּ א הּמ ל
מל [הוּ א] האמצעי וע ּמ וּ ד למעלה,
אם  וז וֹ  למעלה, אּמ ן  אלהים למ ּט ה.
וזוֹ  למּט ה , אּמ ן אלהים העליוֹ נה.

ׁש לּ מ ּט ה. ׁש כינה

לי בר לע ת רת  אי ְְֲִִֵַָָָָלא ה
על ְְַָרת

בּ ליולא ה  דּ בר לע שׂ וֹ ת רׁש וּ ת אין 
ה בּ נינים  וכל בּ עלּה , רׁש וּ ת
אוֹ מר היה אצילוּ ת,  בּ דר ׁש היוּ 
כּ זה  יהיה לאּמ "א, בּ אמירה אבּ "א
ויּ אמר ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  נהיה , וּ מ יּ ד וכזה,
היה  ויּ אמר , א וֹ ר . ויהי אוֹ ר יהי אלהים
ה בּ נין  בּ על אוֹ ר . יהי לאלהים אוֹ מר 
וכ מיּ ד. עוֹ שׂ ה והאּמ ן א וֹ מר, הוּ א
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מארת, יהי רקיע, יהי אמר הוה  אציל וּ תא
לעלמא מטא כּ ד  מ יּ ד . אתעביד וכלּ א
אמר ה נּ בדּ לים , ע וֹ לם  דּ איה וּ  דּ ּפ רוּ דא 
בּ צלמנ וּ  אדם  נעשׂ ה  בּ ניינא  למארי א וּ מנא 
ה וּ א טב ודּ אי  בּ ניינא  מארי אמר  כּ דמוּ תנוּ .
 ק ּמ למחטי ה וּ א  עתיד אבל  ליּה . למע בּ ד

דכתיב, ה וּ א  הדא  כּ סיל  דּ איהוּ  (משלי בּ גין 
אּמ וֹ .י) ּת וּ גת  כּ סיל וּ בן אב  ישׂ ּמ ח  חכם  בּ ן

בּ א ּמ "אאיהי ּת ליא  דּ חוֹ ביּה  בּ תר  אמרה 
ליּה  למברי בּ עינא  אנא בּ א בּ "א  ולא
ויּ ברא דכתיב  ה וּ א הדא  דילי. בּ דיּ וּ קנא 
בּ עא ולא  בּ צלמ וֹ  האדם את אלהים
מה דּ חב בּ זמנא  אבּ "א. בּ י ּה  לאׁש ּת ּת פא 

ע "ב)כּ תיב כב  נ)(דף וּ בפ ׁש עכם(ישעיה 
ולא לא ּמ "א מלכּ א  אמר אּמ כם . ׁש לחה 
בּ הה וּ א למחטי. הוּ א  דּ עתיד  ל אמרית
וּ בגין  עּמ יּה . אּמ א ותרי ליּה  ּת רי זמנא 

כּ תיב, י)דּ א  וּ בן (משלי אב ישׂ ּמ ח  חכם  בּ ן 
דּ איהוּ  אדם  דּ א חכם , בּ ן א ּמ וֹ . ּת וּ גת  כּ סיל 
אדם דּ א כּ סיל , וּ בן  אציל וּ ת. בּ ארח 

דּ בריאה .

וכי קמוּ  רבּ י, ר בּ י ואמרוּ  חברייא  כּ לה וּ  
וא ּמ "א אבּ "א בּ ין ּפ ירוּ דא אית
אצילוּ ת  בּ ארח  איה וּ  דּ א בּ "א  דּ מ ּס טרא 
לוֹ ן  אמר בּ בּ ריאה . דּ איּמ "א  וּ מ ּס טרא
אדם דּ הא ה וּ א , הכי לאו חבריּ יא חבריּ יא
מּס טרא הוה ונוּ קבא  דּ כר דּ אציל וּ תא
אלהים ו יּ אמר איה וּ  ודא ואּמ "א . דּ א בּ א 
דאבּ א מּס טרא א וֹ ר יהי  אוֹ ר. ויהי א וֹ ר ,יהי  

כב  ד
ע"ב 

אוֹ מר היה אצילוּ ת  בּ דר ה בּ נינים  כּ ל
נע שׂ ה  והכּ ל מארת, יהי רקיע, יהי
ׁש הוּ א  הּפ ר וּ ד , לעוֹ לם כּ ׁש הגּ יע  מ יּ ד.
לבעל  האּמ ן אמר  הנּ ב דּ לים, ע וֹ לם 
כּ דמוּ תנוּ . בּ צלמנוּ  אדם נע שׂ ה הבּ נין ,
הוּ א  ט וֹ ב ו דּ אי הבּ נין, בּ על אמר
לחטא  הוּ א עתיד אבל לע שׂ וֹ תוֹ ,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כסיל. ׁש ה וּ א בּ גלל לפני

י ) כּ סיל (שם  וּ בן  אב  ישׂ ּמ ח  חכם בּ ן
אּמ וֹ . ּת וּ גת

ּת לוּ יהיא ׁש חטאוֹ  אחר  אמרה, 
אני בּ א בּ "א, ולא בּ אּמ "א
זהוּ  ׁש לּ י. בּ דּ מוּ ת א וֹ תוֹ  לברא ר וֹ צה
האדם  את אלהים ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב
אבּ "א. בּ וֹ  לׁש ּת ף  רצה  ולא בּ צלמ וֹ ,

כּ תוּ ב? מה ׁש חטא נ)בּ זמן (ישעיה 
הּמ ל אמר אּמ כם. ׁש לּ חה  וּ בפׁש עיכם
הוּ א  ׁש עתיד ל אמרּת י ולא  לאּמ "א,
וגר ׁש  אוֹ תוֹ  גּ ר ׁש  זמן בּ אוֹ ת וֹ  לחטא?!

כּ תוּ ב ולכן ע ּמ וֹ . אּמ וֹ  י )את בּ ן (משלי 
אּמ וֹ . ּת וּ גת כּ סיל וּ בן  אב  ישׂ ּמ ח  חכם 
 בּ דר ׁש הוּ א אדם זה  - חכם בּ ן
ׁש ל  אדם זה - כּ סיל וּ בן אצילוּ ת .

בּ ריאה.

רבּ י,קמ וּ  ר בּ י ואמרוּ , החברים  כּ ל 
ואּמ "א, אבּ "א בּ ין ּפ רוּ ד י ׁש  וכי
אצילוּ ת  בּ דר הוּ א אבּ "א ׁש ל ׁש ּמ צּ ד
להם, אמר  בּ בּ ריאה? האּמ "א וּ מצּ ד
אדם  ׁש הרי זה,  ּכ לא חברים, חברים
מצּ ד  היה וּ נקבה  זכר  אצילוּ ת ׁש ל
יהי אלהים ויּ אמר וזהוּ  ואּמ "א, אבּ "א
האבּ "א, מצּ ד אוֹ ר יהי אוֹ ר . ויהי אוֹ ר

יר"מאמרי  ה הר עז הקמת

אדם איה וּ  ודא  דאּמ "א . מּס טרא  א וֹ ר ויהי
ּפ רצ וּ פין. ד וּ 

א לּ אאבל וּ דמ וּ ת. צלם  בּ יּה  לית להאי 
כּ נּ וּ "י  חד  ליּה  הוה  ע לּ אה אּמ א
איהוּ  כּ נּ וּ י והה וּ א אלהים . לח וּ ׁש בּ ן דּ סליק
דּ הוה  חׁש הה וּ א וּ בגין . וח ׁש א וֹ ר
למחטי  דּ עתיד א בּ א אמר  כּ נּ וּ י, בּ ההוּ א 

דאציל וּ ת דבריאה)לאדם א וֹ ר(נ"א דּ איה וּ  
ע לּ א "ה  עליון)לבוּ ׁש  .(נ"א 

י הא  ר דה רא ְֶַָָָָָהא ר
יקיל ת א נז  ִִִַַַָרא

ה וּ אוהאי בּ רי קוּ דׁש א דּ בּ רא  א וֹ ר  איה וּ  
לצ דּ יקיּ יא . דּ גנזוֹ  רא ׁש וֹ ן בּ יוֹ ם 
קדמאה בּ יוֹ מא דּ אתבּ רי  חׁש והה וּ א

אמר , דאּת  כּ מא ב)לריעיּ יא  א (שמואל 
 ח ׁש הה וּ א  וּ בגין ידּ ּמ וּ ,  בּ ח ׁש וּ ר ׁש עים
בּ עא לא  א וֹ ר, להה וּ א  למחטי עתיד  דּ הוה
אמר דּ א  וּ בגין בּ יּה . לא ׁש ּת ּת פא  א בּ א
כּ דמ וּ תנ וּ  אוֹ ר . הה וּ א בּ צלמנוּ  אדם  נעשׂ ה 
כּ גוונא לא וֹ ר . לב וּ ׁש א  דּ איהוּ   ח ׁש ההוּ א
ה וּ א הדא לנׁש מתא  לב וּ ׁש א  דּ איהוּ  דגוּ פא

י)דכתיב, חד וּ (איוב  ּת לבּ י ׁש ני. וּ בשׂ ר  ע וֹ ר 
דּ זכינא ח וּ לקנא זכּ אה ואמר וּ  כּ לה וּ 

כּ ען. עד  א ׁש ּת מעוּ  דּ לא מ לּ ין למ ׁש מע

קד יאמר וא וה תד יני מי ְְְְְִִֶֶֶַַָֹואל
ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן רבּ י לב)עוֹ ד (דברים 

ואין  ה וּ א אני אני כּ י ע ּת ה רא וּ 
ׁש מעוּ  חבר יּ יא אמר  וגו'. עּמ די אלהים
בּ תר לגלּ אה דּ בּ עינא עּת יקין  מ לּ ין

דּ וּ  אדם וזהוּ  הא ּמ "א. מצּ ד אוֹ ר ויהי
ּפ רצ וּ פים.

אלּ א אבל וּ דמוּ ת, צלם בּ וֹ  אין לזה 
אחד  כּ נּ וּ י לּה  היה העליוֹ נה  אם
כנּ וּ י ואוֹ תוֹ  אלהים, לח ׁש בּ וֹ ן ׁש ע וֹ לה
 ח ׁש א וֹ תוֹ  וּ בגלל . וחׁש אוֹ ר הוּ א
ׁש עתיד  אבּ א אמר כנּ וּ י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש היה
ׁש ל  [נ"א אצילוּ ת ׁש ל לאדם לחטא
[נ "א  עליוֹ ן  לבוּ ׁש  אוֹ ר ׁש הוּ א  בּ ריאה]

עליוֹ ן].

י הא  ר דה רא ְֶַָָָָָהא ר
יקיל ת א נז  ִִִַַַָרא

הוּ א וזהוּ   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא האוֹ ר 
אוֹ תוֹ  ׁש גּ נז  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם 
בּ יּ וֹ ם  ׁש נּ ברא  חׁש ואוֹ תוֹ  לצּ דּ יקים .
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  לרׁש עים , הרא ׁש וֹ ן

ב ) א ידּ ּמ וּ ,(שמואל  בּ חׁש וּ ר ׁש עים
לחטא  עתיד ׁש היה   ח ׁש א וֹ תוֹ  וּ בגלל
להׁש ּת ּת ף א בּ א רצה לא אוֹ ר, לאוֹ תוֹ 
אדם  נע שׂ ה אמר זה וּ בגלל בּ וֹ .
- כּ דמוּ תנ וּ  הא וֹ ר . אוֹ ת וֹ  - בּ צלמנ וּ 
כּ מ וֹ  לאוֹ ר , לב וּ ׁש  ׁש הוּ א , ח ׁש אוֹ תוֹ 

זהוּ  לנּ ׁש מה. לבוּ ׁש  ה וּ א ׁש כּ תוּ בׁש גּ וּ ף  
י ) שׂ מח וּ (איוב  ּת לבּ יׁש ני. וּ ב שׂ ר  עוֹ ר

ׁש זּ כינוּ  חלקנוּ  אׁש רי ואמר וּ , כלּ ם
עּת ה. עד נׁש מע וּ  ׁש לּ א דּ ברים לׁש מע

קד יאמר וא וה תד יני מי ְְְְְִִֶֶֶַַָֹואל
ואמר ,ּפ תח ׁש מע וֹ ן  ר בּ י (דברים עוֹ ד 

הוּ א לב ) אני אני  כּ י עּת ה ראוּ 
חברים  אמר, וג וֹ '. ע ּמ די אלהים ואין
לג לּ וֹ ת  ׁש רציתי עּת יקים דברים ׁש מע וּ 
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מארת, יהי רקיע, יהי אמר הוה  אציל וּ תא
לעלמא מטא כּ ד  מ יּ ד . אתעביד וכלּ א
אמר ה נּ בדּ לים , ע וֹ לם  דּ איה וּ  דּ ּפ רוּ דא 
בּ צלמנ וּ  אדם  נעשׂ ה  בּ ניינא  למארי א וּ מנא 
ה וּ א טב ודּ אי  בּ ניינא  מארי אמר  כּ דמוּ תנוּ .
 ק ּמ למחטי ה וּ א  עתיד אבל  ליּה . למע בּ ד

דכתיב, ה וּ א  הדא  כּ סיל  דּ איהוּ  (משלי בּ גין 
אּמ וֹ .י) ּת וּ גת  כּ סיל וּ בן אב  ישׂ ּמ ח  חכם  בּ ן

בּ א ּמ "אאיהי ּת ליא  דּ חוֹ ביּה  בּ תר  אמרה 
ליּה  למברי בּ עינא  אנא בּ א בּ "א  ולא
ויּ ברא דכתיב  ה וּ א הדא  דילי. בּ דיּ וּ קנא 
בּ עא ולא  בּ צלמ וֹ  האדם את אלהים
מה דּ חב בּ זמנא  אבּ "א. בּ י ּה  לאׁש ּת ּת פא 

ע "ב)כּ תיב כב  נ)(דף וּ בפ ׁש עכם(ישעיה 
ולא לא ּמ "א מלכּ א  אמר אּמ כם . ׁש לחה 
בּ הה וּ א למחטי. הוּ א  דּ עתיד  ל אמרית
וּ בגין  עּמ יּה . אּמ א ותרי ליּה  ּת רי זמנא 

כּ תיב, י)דּ א  וּ בן (משלי אב ישׂ ּמ ח  חכם  בּ ן 
דּ איהוּ  אדם  דּ א חכם , בּ ן א ּמ וֹ . ּת וּ גת  כּ סיל 
אדם דּ א כּ סיל , וּ בן  אציל וּ ת. בּ ארח 

דּ בריאה .

וכי קמוּ  רבּ י, ר בּ י ואמרוּ  חברייא  כּ לה וּ  
וא ּמ "א אבּ "א בּ ין ּפ ירוּ דא אית
אצילוּ ת  בּ ארח  איה וּ  דּ א בּ "א  דּ מ ּס טרא 
לוֹ ן  אמר בּ בּ ריאה . דּ איּמ "א  וּ מ ּס טרא
אדם דּ הא ה וּ א , הכי לאו חבריּ יא חבריּ יא
מּס טרא הוה ונוּ קבא  דּ כר דּ אציל וּ תא
אלהים ו יּ אמר איה וּ  ודא ואּמ "א . דּ א בּ א 
דאבּ א מּס טרא א וֹ ר יהי  אוֹ ר. ויהי א וֹ ר ,יהי  

כב  ד
ע"ב 

אוֹ מר היה אצילוּ ת  בּ דר ה בּ נינים  כּ ל
נע שׂ ה  והכּ ל מארת, יהי רקיע, יהי
ׁש הוּ א  הּפ ר וּ ד , לעוֹ לם כּ ׁש הגּ יע  מ יּ ד.
לבעל  האּמ ן אמר  הנּ ב דּ לים, ע וֹ לם 
כּ דמוּ תנוּ . בּ צלמנוּ  אדם נע שׂ ה הבּ נין ,
הוּ א  ט וֹ ב ו דּ אי הבּ נין, בּ על אמר
לחטא  הוּ א עתיד אבל לע שׂ וֹ תוֹ ,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כסיל. ׁש ה וּ א בּ גלל לפני

י ) כּ סיל (שם  וּ בן  אב  ישׂ ּמ ח  חכם בּ ן
אּמ וֹ . ּת וּ גת

ּת לוּ יהיא ׁש חטאוֹ  אחר  אמרה, 
אני בּ א בּ "א, ולא בּ אּמ "א
זהוּ  ׁש לּ י. בּ דּ מוּ ת א וֹ תוֹ  לברא ר וֹ צה
האדם  את אלהים ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב
אבּ "א. בּ וֹ  לׁש ּת ף  רצה  ולא בּ צלמ וֹ ,

כּ תוּ ב? מה ׁש חטא נ)בּ זמן (ישעיה 
הּמ ל אמר אּמ כם. ׁש לּ חה  וּ בפׁש עיכם
הוּ א  ׁש עתיד ל אמרּת י ולא  לאּמ "א,
וגר ׁש  אוֹ תוֹ  גּ ר ׁש  זמן בּ אוֹ ת וֹ  לחטא?!

כּ תוּ ב ולכן ע ּמ וֹ . אּמ וֹ  י )את בּ ן (משלי 
אּמ וֹ . ּת וּ גת כּ סיל וּ בן  אב  ישׂ ּמ ח  חכם 
 בּ דר ׁש הוּ א אדם זה  - חכם בּ ן
ׁש ל  אדם זה - כּ סיל וּ בן אצילוּ ת .

בּ ריאה.

רבּ י,קמ וּ  ר בּ י ואמרוּ , החברים  כּ ל 
ואּמ "א, אבּ "א בּ ין ּפ רוּ ד י ׁש  וכי
אצילוּ ת  בּ דר הוּ א אבּ "א ׁש ל ׁש ּמ צּ ד
להם, אמר  בּ בּ ריאה? האּמ "א וּ מצּ ד
אדם  ׁש הרי זה,  ּכ לא חברים, חברים
מצּ ד  היה וּ נקבה  זכר  אצילוּ ת ׁש ל
יהי אלהים ויּ אמר וזהוּ  ואּמ "א, אבּ "א
האבּ "א, מצּ ד אוֹ ר יהי אוֹ ר . ויהי אוֹ ר

יר"מאמרי  ה הר עז הקמת

אדם איה וּ  ודא  דאּמ "א . מּס טרא  א וֹ ר ויהי
ּפ רצ וּ פין. ד וּ 

א לּ אאבל וּ דמ וּ ת. צלם  בּ יּה  לית להאי 
כּ נּ וּ "י  חד  ליּה  הוה  ע לּ אה אּמ א
איהוּ  כּ נּ וּ י והה וּ א אלהים . לח וּ ׁש בּ ן דּ סליק
דּ הוה  חׁש הה וּ א וּ בגין . וח ׁש א וֹ ר
למחטי  דּ עתיד א בּ א אמר  כּ נּ וּ י, בּ ההוּ א 

דאציל וּ ת דבריאה)לאדם א וֹ ר(נ"א דּ איה וּ  
ע לּ א "ה  עליון)לבוּ ׁש  .(נ"א 

י הא  ר דה רא ְֶַָָָָָהא ר
יקיל ת א נז  ִִִַַַָרא

ה וּ אוהאי בּ רי קוּ דׁש א דּ בּ רא  א וֹ ר  איה וּ  
לצ דּ יקיּ יא . דּ גנזוֹ  רא ׁש וֹ ן בּ יוֹ ם 
קדמאה בּ יוֹ מא דּ אתבּ רי  חׁש והה וּ א

אמר , דאּת  כּ מא ב)לריעיּ יא  א (שמואל 
 ח ׁש הה וּ א  וּ בגין ידּ ּמ וּ ,  בּ ח ׁש וּ ר ׁש עים
בּ עא לא  א וֹ ר, להה וּ א  למחטי עתיד  דּ הוה
אמר דּ א  וּ בגין בּ יּה . לא ׁש ּת ּת פא  א בּ א
כּ דמ וּ תנ וּ  אוֹ ר . הה וּ א בּ צלמנוּ  אדם  נעשׂ ה 
כּ גוונא לא וֹ ר . לב וּ ׁש א  דּ איהוּ   ח ׁש ההוּ א
ה וּ א הדא לנׁש מתא  לב וּ ׁש א  דּ איהוּ  דגוּ פא

י)דכתיב, חד וּ (איוב  ּת לבּ י ׁש ני. וּ בשׂ ר  ע וֹ ר 
דּ זכינא ח וּ לקנא זכּ אה ואמר וּ  כּ לה וּ 

כּ ען. עד  א ׁש ּת מעוּ  דּ לא מ לּ ין למ ׁש מע

קד יאמר וא וה תד יני מי ְְְְְִִֶֶֶַַָֹואל
ואמר ּפ תח  ׁש מעוֹ ן רבּ י לב)עוֹ ד (דברים 

ואין  ה וּ א אני אני כּ י ע ּת ה רא וּ 
ׁש מעוּ  חבר יּ יא אמר  וגו'. עּמ די אלהים
בּ תר לגלּ אה דּ בּ עינא עּת יקין  מ לּ ין

דּ וּ  אדם וזהוּ  הא ּמ "א. מצּ ד אוֹ ר ויהי
ּפ רצ וּ פים.

אלּ א אבל וּ דמוּ ת, צלם בּ וֹ  אין לזה 
אחד  כּ נּ וּ י לּה  היה העליוֹ נה  אם
כנּ וּ י ואוֹ תוֹ  אלהים, לח ׁש בּ וֹ ן ׁש ע וֹ לה
 ח ׁש א וֹ תוֹ  וּ בגלל . וחׁש אוֹ ר הוּ א
ׁש עתיד  אבּ א אמר כנּ וּ י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש היה
ׁש ל  [נ"א אצילוּ ת ׁש ל לאדם לחטא
[נ "א  עליוֹ ן  לבוּ ׁש  אוֹ ר ׁש הוּ א  בּ ריאה]

עליוֹ ן].

י הא  ר דה רא ְֶַָָָָָהא ר
יקיל ת א נז  ִִִַַַָרא

הוּ א וזהוּ   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא האוֹ ר 
אוֹ תוֹ  ׁש גּ נז  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם 
בּ יּ וֹ ם  ׁש נּ ברא  חׁש ואוֹ תוֹ  לצּ דּ יקים .
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  לרׁש עים , הרא ׁש וֹ ן

ב ) א ידּ ּמ וּ ,(שמואל  בּ חׁש וּ ר ׁש עים
לחטא  עתיד ׁש היה   ח ׁש א וֹ תוֹ  וּ בגלל
להׁש ּת ּת ף א בּ א רצה לא אוֹ ר, לאוֹ תוֹ 
אדם  נע שׂ ה אמר זה וּ בגלל בּ וֹ .
- כּ דמוּ תנ וּ  הא וֹ ר . אוֹ ת וֹ  - בּ צלמנ וּ 
כּ מ וֹ  לאוֹ ר , לב וּ ׁש  ׁש הוּ א , ח ׁש אוֹ תוֹ 

זהוּ  לנּ ׁש מה. לבוּ ׁש  ה וּ א ׁש כּ תוּ בׁש גּ וּ ף  
י ) שׂ מח וּ (איוב  ּת לבּ יׁש ני. וּ ב שׂ ר  עוֹ ר

ׁש זּ כינוּ  חלקנוּ  אׁש רי ואמר וּ , כלּ ם
עּת ה. עד נׁש מע וּ  ׁש לּ א דּ ברים לׁש מע

קד יאמר וא וה תד יני מי ְְְְְִִֶֶֶַַָֹואל
ואמר ,ּפ תח ׁש מע וֹ ן  ר בּ י (דברים עוֹ ד 

הוּ א לב ) אני אני  כּ י עּת ה ראוּ 
חברים  אמר, וג וֹ '. ע ּמ די אלהים ואין
לג לּ וֹ ת  ׁש רציתי עּת יקים דברים ׁש מע וּ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת עח

ניהוּ  מאי למימר. ע לּ אה ר ׁש וּ  דּ אתיהיב 
דּ א אלּ א ה וּ א. אני אני כּ י עּת ה ראוּ  דּ אמר 
דּ אתקרי  ההוּ א  ע לּ אין. כּ ל על עילּ ת  ה וּ א 
דּ לא ע לּ וֹ ת. מאלּ ין ע לּ ת העלּ וֹ ת ע לּ ת
עד  עוֹ בדא ׁש וּ ם  עלּ וֹ ת מאלּ ין  חד יעביד

דּ  מהה וּ א רׁש וּ ת כּ מהדּ נטיל עליּה . 
אדם . בּ נעשׂ ה לעילא דאוֹ קימנא 

דּ אנעשׂ ה  דּ אמר אּת מר. ּת רין על ודּ אי. 
ולא נעשׂ ה. מינּ יּה  דלעילא  לההוּ א 
מהה וּ א ואמירה  בּ רׁש וּ  אלא מ דּ עם עביד
לא מנּ יּה  דּ לעילא וההוּ א  מינּ יּה . דלעילא 
מחברי ּה . עצה דּ נטיל עד מדּ עם  עביד
עלּ וֹ ת  כּ ל  על  עלּ ת דאתקרי הה וּ א  אבל
לי ּה . ׁש וה  לת ּת א  ולא  מ נּ יּה  לעילא דּ לית

אמר , דא ּת  מ)כּ מא  תדמיוּ ני (ישעיה מי ואל 
אני  כּ י עּת ה רא וּ  אמר קדוֹ ׁש . יאמר  וא ׁש וה
עצה דּ נטיל  עּמ די, אלהים ואין הוּ א אני 
אלהים ויּ אמר דּ אמר  דהה וּ א  כּ גוונא  מ נּ י ּה .

אדם . נעשׂ ה

לנאקמ וּ  הב רבּ י ואמר וּ  חבר יּ יא  כּ לה וּ  
והא אמרוּ  אתר. בּ האי למלּ לא  רׁש וּ 
אמר העלּ וֹ ת דּ עלוֹ ת  לעילא  א וֹ קמת לא
ׁש מעין  הווּ  ל וֹ ן אמר  אדם. נע שׂ ה  לכת"ר
לא והא ממלּ לן. דּ פ וּ מכוֹ ן מה  א וּ דנייכוּ 
עלּ ת  דּ אתקרי דּ אית הׁש ּת א לכוּ  אמרית
על עלּ ת  דאתקרי ההוּ א  איה וּ  ולאו העלּ וֹ ת
ליּה  לית  ע לּ וֹ ת כּ ל על  דּ לע לּ ת עלּ וֹ ת . כּ ל
קדם יחיד  דּ איה וּ  מ נּ י ּה  עצה דּ נטיל ּת ניינא 

ׁש וּ ּת פא . לי ּה  ולית כּ לּ א

לוֹ מר . עליוֹ נה ר ׁש וּ ת [לי] ׁש נּ ּת נה  אחר 
אני אני כּ י ע ּת ה ראוּ  ׁש אמר  זה מי
העליוֹ נים, כּ ל על עלּ ת זהוּ  אלּ א הוּ א?
ע לּ ת  העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ 
אחד  יע שׂ ה  ׁש לּ א האלּ ה, מהע לּ וֹ ת
ׁש יּ ּק ח עד מע שׂ ה ׁש וּ ם הלּ לוּ  מהע לּ וֹ ת
ׁש בּ ארנוּ  כּ מ וֹ  ׁש עליו , מאוֹ תוֹ  ר ׁש וּ ת

אדם. בּ נע שׂ ה  למעלה

ׁש אמרנעשׂ ה נאמר . ׁש נים על ודּ אי. 
מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה לא וֹ תוֹ  זה
בּ רׁש וּ ת  אלּ א  דבר  ע וֹ שׂ ה ולא נע שׂ ה.
מּמ נּ וּ . ׁש לּ מעלה מאוֹ תוֹ  ואמירה
דבר עוֹ שׂ ה לא מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה  ואוֹ ת וֹ 
אוֹ תוֹ  אבל מחברוֹ . עצה ׁש לּ וֹ קח  עד
ׁש אין  עלּ וֹ ת, כּ ל על ע לּ ת  ׁש נּ קרא
לוֹ , ׁש וה למּט ה ולא מּמ נּ וּ  למעלה

ׁש נּ אמר מ )כּ מ וֹ  תדּמ יוּ ני(ישעיה מי  ואל 
ע ּת ה  ראוּ  אמר, קדוֹ ׁש . יאמר ואׁש וה
עּמ די, אלהים  ואין  הוּ א אני אני  כּ י
ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  עצה, מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ וֹ קח 

אדם. נע שׂ ה  אלהים ו יּ אמר ׁש אמר 

לנוּ קמ וּ  ּת ן ר בּ י, ואמר וּ , החברים כּ ל 
אמרוּ , זה. בּ מק וֹ ם  לדבּ ר  רׁש וּ ת
הע לּ וֹ ת  ׁש עלּ ת למעלה באר ּת  לא והרי
להם, אמר אדם ? נעשׂ ה לכת"ר אמר 
ּפ יכם  מה  אזניכם  ׁש וֹ מעים היוּ 
עכׁש ו  לכם אמרּת י לא והרי  מדבּ ר !
וזה  העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש נּ קרא מי ׁש יּ ׁש 
עלּ וֹ ת, כּ ל  על ע לּ ת  ׁש נּ קרא אוֹ ת וֹ  אינוֹ 
ׁש ני לוֹ  אין עלּ וֹ ת כּ ל על ׁש לּ ע לּ ת 

מּמ  לפניׁש לּ וֹ קח יחיד ׁש הוּ א עצה, נּ וּ  
ׁש ּת ף . לוֹ  ואין  ה כּ ל,

יר"מאמרי  ה הר עטהקמת

ה וּ אוּ בגין אני אני כּ י עּת ה  רא וּ  אמר  דּ א 
עצה דּ נטיל  עּמ די אלהים ואין
ׁש וּ ּת פא ולא ּת ניינא  ליּה  אית דּ לא  מ נּ י ּה ,
כּ גוֹ ן  בּ ׁש ּת וּ ף אחד דּ אית חוּ ׁש בּ נא. ולאו 

בּ הוֹ ן וא ּת מר  ונוּ קבא נא)דּ כר כּ י (ישעיה 
ח וּ ׁש בּ ן  בּ לא  חד איה וּ  אבל קראתיו אחד
אלהים ואין אמר דּ א  וּ בגין ׁש ּת וּ ף. ולא
ואמרוּ  ק ּמ יּה  ואׁש ּת ּט חוּ  כּ להוּ  קמ וּ  ע ּמ די.

אּס ּת כּ  דּ מאריּה  נׁש  בּ ר ע ּמ יּה זכּ אה  ם 
מתגּ לּ יין  הווּ  דּ לא  טמירין רזין  לגלּ אה

ק דּ יׁש יּ יא . למלאכיּ יא 

ה הד תבה, ב  אד ְְִֶֶַַָָָָָ
 י מה תא ִִֵַַָמ ילה

קרא ,אמר לא ׁש למא לן אית חבר יּ יא, לוֹ ן 
קרא . בּ האי אית טמירין  רזין  דּ כ ּמ ה

לב) אמית (דברים אני וגו' ואחיּ ה  אמית אני
חיּ י. דּ ימינא מ ּס טרא  אחיּ ה  בּ ספירן . ואח יּ ה 
לא ואי מ וֹ תא . דּ שׂ מאלא  וּ מ ּס טרא
דאמצעיתא בּ עּמ וּ דא  ּת רוייה וּ  אסּת כּ מן 
ּת לתא בּ מוֹ תב דּ אנּ וּ ן דּ ינא. אתק יּ ים  לא

וּ לזמנין ע"א)כּ חדא. כג  ּת לתא(דף אסּת כּ מוּ  
י "ד וייתי דּ ינא , דּ איהי (ימינא)למע בּ ד 

יו"ד  ידו"ד דּ איה וּ  ׁש בים לקבּ ל ּפ ׁש וּ טה 
יד  אתקרי ׁש כינ ּת א  ודא ה "א . וא "ו ה "א 
מּס טרא שׂ מאל יד  דּ חס"ד. מ ּס טרא  ימין 
דעּמ וּ דא מּס טרא  ידו"ד יד דגבוּ רה .
האי  בּ תיוּ ב ּת א  ּת ב  נ ׁש  בּ ר כּ ד דאמצעיתא.
על עלּ ת דּ ן כּ ד  אבל  דּ ינא . מן ליּה  ׁש זיב יד
מ צּ יל. מיּ די ואין בּ יּה  א ּת מר הע לּ וֹ ת כּ ל

כג ד
ע"א

הוּ א ולכן אני אני כּ י ע ּת ה  ראוּ  אמר  
ׁש לּ וֹ קח ע ּמ די, אלהים ואין 
ׁש ּת ף ולא  ׁש ני ל וֹ  ׁש אין  עצה , מ ּמ נּ וּ 
כּ מ וֹ  בּ ׁש ּת וּ ף  אחד ׁש יּ ׁש  ח ׁש בּ וֹ ן . ולא

בּ הם ונאמר וּ נקבה, נא )זכר כּ י(שם  
בּ לי אחד הוּ א אבל קראתיו, אחד
ואין  אמר ולכן ׁש ּת וּ ף , ולא ח ׁש בּ וֹ ן 
וה ׁש ּת ּט ח וּ  כלּ ם קמוּ  ע ּמ די. אלהים
ׁש ר בּ וֹ נוֹ  האיׁש  אׁש רי  ואמרוּ , לפניו 
טמירים  סוֹ דוֹ ת לגלּ וֹ ת ע ּמ וֹ  מסכּ ים
קדוֹ ׁש ים. למלאכים מתגּ לּ ים היוּ  ׁש לּ א

ה הד תבה, ב  אד ְְִֶֶַַָָָָָ
 י מה תא ִִֵַַָמ ילה

להׁש לים אמר לנוּ  יׁש  חברים , להם, 
טמירים  סוֹ דוֹ ת ׁש כּ ּמ ה הּפ סוּ ק,

הזּ ה  בּ ּפ סוּ ק  לב )יׁש  אמית (דברים  אני 
- ואחיּ ה אמית  אני  וגוֹ '. ואחיּ ה
היּ מין  ׁש ל מ צּ ד - אחיּ ה בּ ּס פירוֹ ת.
לא  ואם מות. המאל וּ מ צּ ד ח יּ ים,
האמצעי, ע ּמ וּ ד עם ׁש ניהם מסכּ ימים
בּ מ וֹ ׁש ב ׁש הם הדּ ין, מתק יּ ם לא
מס כּ ימים  ולפעמים כּ אחד. ׁש לׁש ה
[ימין] י"ד ויבא דּ ין, לעשׂ וֹ ת ׁש לׁש ה
ׁש הוּ א  ׁש בים , לקבּ ל פ ׁש וּ טה  ׁש היא
וזוֹ  ה"א. וא"ו  ה"א יוֹ "ד יהו"ה
החס"ד. מצּ ד ימין יד נקראת ׁש כינה
יהו "ה  יד הגּ ב וּ רה. מ צּ ד שׂ מאל יד
ׁש ב אדם כּ ׁש בּ ן האמצעי. ע ּמ וּ ד מ צּ ד
אוֹ תוֹ  מ צּ ילה ה זּ וֹ  היּ ד בּ תׁש וּ בה ,
כּ ל  על עלּ ת כּ ׁש דּ ן אבל מהדּ ין .

מצּ יל. מ יּ די ואין  בּ וֹ  נאמר הע לּ וֹ ת,



יר"מאמרי  ה הר הקמת עח

ניהוּ  מאי למימר. ע לּ אה ר ׁש וּ  דּ אתיהיב 
דּ א אלּ א ה וּ א. אני אני כּ י עּת ה ראוּ  דּ אמר 
דּ אתקרי  ההוּ א  ע לּ אין. כּ ל על עילּ ת  ה וּ א 
דּ לא ע לּ וֹ ת. מאלּ ין ע לּ ת העלּ וֹ ת ע לּ ת
עד  עוֹ בדא ׁש וּ ם  עלּ וֹ ת מאלּ ין  חד יעביד

דּ  מהה וּ א רׁש וּ ת כּ מהדּ נטיל עליּה . 
אדם . בּ נעשׂ ה לעילא דאוֹ קימנא 

דּ אנעשׂ ה  דּ אמר אּת מר. ּת רין על ודּ אי. 
ולא נעשׂ ה. מינּ יּה  דלעילא  לההוּ א 
מהה וּ א ואמירה  בּ רׁש וּ  אלא מ דּ עם עביד
לא מנּ יּה  דּ לעילא וההוּ א  מינּ יּה . דלעילא 
מחברי ּה . עצה דּ נטיל עד מדּ עם  עביד
עלּ וֹ ת  כּ ל  על  עלּ ת דאתקרי הה וּ א  אבל
לי ּה . ׁש וה  לת ּת א  ולא  מ נּ יּה  לעילא דּ לית

אמר , דא ּת  מ)כּ מא  תדמיוּ ני (ישעיה מי ואל 
אני  כּ י עּת ה רא וּ  אמר קדוֹ ׁש . יאמר  וא ׁש וה
עצה דּ נטיל  עּמ די, אלהים ואין הוּ א אני 
אלהים ויּ אמר דּ אמר  דהה וּ א  כּ גוונא  מ נּ י ּה .

אדם . נעשׂ ה

לנאקמ וּ  הב רבּ י ואמר וּ  חבר יּ יא  כּ לה וּ  
והא אמרוּ  אתר. בּ האי למלּ לא  רׁש וּ 
אמר העלּ וֹ ת דּ עלוֹ ת  לעילא  א וֹ קמת לא
ׁש מעין  הווּ  ל וֹ ן אמר  אדם. נע שׂ ה  לכת"ר
לא והא ממלּ לן. דּ פ וּ מכוֹ ן מה  א וּ דנייכוּ 
עלּ ת  דּ אתקרי דּ אית הׁש ּת א לכוּ  אמרית
על עלּ ת  דאתקרי ההוּ א  איה וּ  ולאו העלּ וֹ ת
ליּה  לית  ע לּ וֹ ת כּ ל על  דּ לע לּ ת עלּ וֹ ת . כּ ל
קדם יחיד  דּ איה וּ  מ נּ י ּה  עצה דּ נטיל ּת ניינא 

ׁש וּ ּת פא . לי ּה  ולית כּ לּ א

לוֹ מר . עליוֹ נה ר ׁש וּ ת [לי] ׁש נּ ּת נה  אחר 
אני אני כּ י ע ּת ה ראוּ  ׁש אמר  זה מי
העליוֹ נים, כּ ל על עלּ ת זהוּ  אלּ א הוּ א?
ע לּ ת  העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ 
אחד  יע שׂ ה  ׁש לּ א האלּ ה, מהע לּ וֹ ת
ׁש יּ ּק ח עד מע שׂ ה ׁש וּ ם הלּ לוּ  מהע לּ וֹ ת
ׁש בּ ארנוּ  כּ מ וֹ  ׁש עליו , מאוֹ תוֹ  ר ׁש וּ ת

אדם. בּ נע שׂ ה  למעלה

ׁש אמרנעשׂ ה נאמר . ׁש נים על ודּ אי. 
מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה לא וֹ תוֹ  זה
בּ רׁש וּ ת  אלּ א  דבר  ע וֹ שׂ ה ולא נע שׂ ה.
מּמ נּ וּ . ׁש לּ מעלה מאוֹ תוֹ  ואמירה
דבר עוֹ שׂ ה לא מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה  ואוֹ ת וֹ 
אוֹ תוֹ  אבל מחברוֹ . עצה ׁש לּ וֹ קח  עד
ׁש אין  עלּ וֹ ת, כּ ל על ע לּ ת  ׁש נּ קרא
לוֹ , ׁש וה למּט ה ולא מּמ נּ וּ  למעלה

ׁש נּ אמר מ )כּ מ וֹ  תדּמ יוּ ני(ישעיה מי  ואל 
ע ּת ה  ראוּ  אמר, קדוֹ ׁש . יאמר ואׁש וה
עּמ די, אלהים  ואין  הוּ א אני אני  כּ י
ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  עצה, מ ּמ נּ וּ  ׁש לּ וֹ קח 

אדם. נע שׂ ה  אלהים ו יּ אמר ׁש אמר 

לנוּ קמ וּ  ּת ן ר בּ י, ואמר וּ , החברים כּ ל 
אמרוּ , זה. בּ מק וֹ ם  לדבּ ר  רׁש וּ ת
הע לּ וֹ ת  ׁש עלּ ת למעלה באר ּת  לא והרי
להם, אמר אדם ? נעשׂ ה לכת"ר אמר 
ּפ יכם  מה  אזניכם  ׁש וֹ מעים היוּ 
עכׁש ו  לכם אמרּת י לא והרי  מדבּ ר !
וזה  העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש נּ קרא מי ׁש יּ ׁש 
עלּ וֹ ת, כּ ל  על ע לּ ת  ׁש נּ קרא אוֹ ת וֹ  אינוֹ 
ׁש ני לוֹ  אין עלּ וֹ ת כּ ל על ׁש לּ ע לּ ת 

מּמ  לפניׁש לּ וֹ קח יחיד ׁש הוּ א עצה, נּ וּ  
ׁש ּת ף . לוֹ  ואין  ה כּ ל,

יר"מאמרי  ה הר עטהקמת

ה וּ אוּ בגין אני אני כּ י עּת ה  רא וּ  אמר  דּ א 
עצה דּ נטיל  עּמ די אלהים ואין
ׁש וּ ּת פא ולא ּת ניינא  ליּה  אית דּ לא  מ נּ י ּה ,
כּ גוֹ ן  בּ ׁש ּת וּ ף אחד דּ אית חוּ ׁש בּ נא. ולאו 

בּ הוֹ ן וא ּת מר  ונוּ קבא נא)דּ כר כּ י (ישעיה 
ח וּ ׁש בּ ן  בּ לא  חד איה וּ  אבל קראתיו אחד
אלהים ואין אמר דּ א  וּ בגין ׁש ּת וּ ף. ולא
ואמרוּ  ק ּמ יּה  ואׁש ּת ּט חוּ  כּ להוּ  קמ וּ  ע ּמ די.

אּס ּת כּ  דּ מאריּה  נׁש  בּ ר ע ּמ יּה זכּ אה  ם 
מתגּ לּ יין  הווּ  דּ לא  טמירין רזין  לגלּ אה

ק דּ יׁש יּ יא . למלאכיּ יא 

ה הד תבה, ב  אד ְְִֶֶַַָָָָָ
 י מה תא ִִֵַַָמ ילה

קרא ,אמר לא ׁש למא לן אית חבר יּ יא, לוֹ ן 
קרא . בּ האי אית טמירין  רזין  דּ כ ּמ ה

לב) אמית (דברים אני וגו' ואחיּ ה  אמית אני
חיּ י. דּ ימינא מ ּס טרא  אחיּ ה  בּ ספירן . ואח יּ ה 
לא ואי מ וֹ תא . דּ שׂ מאלא  וּ מ ּס טרא
דאמצעיתא בּ עּמ וּ דא  ּת רוייה וּ  אסּת כּ מן 
ּת לתא בּ מוֹ תב דּ אנּ וּ ן דּ ינא. אתק יּ ים  לא

וּ לזמנין ע"א)כּ חדא. כג  ּת לתא(דף אסּת כּ מוּ  
י "ד וייתי דּ ינא , דּ איהי (ימינא)למע בּ ד 

יו"ד  ידו"ד דּ איה וּ  ׁש בים לקבּ ל ּפ ׁש וּ טה 
יד  אתקרי ׁש כינ ּת א  ודא ה "א . וא "ו ה "א 
מּס טרא שׂ מאל יד  דּ חס"ד. מ ּס טרא  ימין 
דעּמ וּ דא מּס טרא  ידו"ד יד דגבוּ רה .
האי  בּ תיוּ ב ּת א  ּת ב  נ ׁש  בּ ר כּ ד דאמצעיתא.
על עלּ ת דּ ן כּ ד  אבל  דּ ינא . מן ליּה  ׁש זיב יד
מ צּ יל. מיּ די ואין בּ יּה  א ּת מר הע לּ וֹ ת כּ ל

כג ד
ע"א

הוּ א ולכן אני אני כּ י ע ּת ה  ראוּ  אמר  
ׁש לּ וֹ קח ע ּמ די, אלהים ואין 
ׁש ּת ף ולא  ׁש ני ל וֹ  ׁש אין  עצה , מ ּמ נּ וּ 
כּ מ וֹ  בּ ׁש ּת וּ ף  אחד ׁש יּ ׁש  ח ׁש בּ וֹ ן . ולא

בּ הם ונאמר וּ נקבה, נא )זכר כּ י(שם  
בּ לי אחד הוּ א אבל קראתיו, אחד
ואין  אמר ולכן ׁש ּת וּ ף , ולא ח ׁש בּ וֹ ן 
וה ׁש ּת ּט ח וּ  כלּ ם קמוּ  ע ּמ די. אלהים
ׁש ר בּ וֹ נוֹ  האיׁש  אׁש רי  ואמרוּ , לפניו 
טמירים  סוֹ דוֹ ת לגלּ וֹ ת ע ּמ וֹ  מסכּ ים
קדוֹ ׁש ים. למלאכים מתגּ לּ ים היוּ  ׁש לּ א

ה הד תבה, ב  אד ְְִֶֶַַָָָָָ
 י מה תא ִִֵַַָמ ילה

להׁש לים אמר לנוּ  יׁש  חברים , להם, 
טמירים  סוֹ דוֹ ת ׁש כּ ּמ ה הּפ סוּ ק,

הזּ ה  בּ ּפ סוּ ק  לב )יׁש  אמית (דברים  אני 
- ואחיּ ה אמית  אני  וגוֹ '. ואחיּ ה
היּ מין  ׁש ל מ צּ ד - אחיּ ה בּ ּס פירוֹ ת.
לא  ואם מות. המאל וּ מ צּ ד ח יּ ים,
האמצעי, ע ּמ וּ ד עם ׁש ניהם מסכּ ימים
בּ מ וֹ ׁש ב ׁש הם הדּ ין, מתק יּ ם לא
מס כּ ימים  ולפעמים כּ אחד. ׁש לׁש ה
[ימין] י"ד ויבא דּ ין, לעשׂ וֹ ת ׁש לׁש ה
ׁש הוּ א  ׁש בים , לקבּ ל פ ׁש וּ טה  ׁש היא
וזוֹ  ה"א. וא"ו  ה"א יוֹ "ד יהו"ה
החס"ד. מצּ ד ימין יד נקראת ׁש כינה
יהו "ה  יד הגּ ב וּ רה. מ צּ ד שׂ מאל יד
ׁש ב אדם כּ ׁש בּ ן האמצעי. ע ּמ וּ ד מ צּ ד
אוֹ תוֹ  מ צּ ילה ה זּ וֹ  היּ ד בּ תׁש וּ בה ,
כּ ל  על עלּ ת כּ ׁש דּ ן אבל מהדּ ין .

מצּ יל. מ יּ די ואין  בּ וֹ  נאמר הע לּ וֹ ת,



יר"מאמרי  ה הר הקמת פ 

דה זה   הא אני אני י עה  ְֲֲִִִֶַַָָרא
כינת הא רְִָָ

אני ועוֹ ד  קרא בּ האי אּת מר זמנין ּת לת 
י' י ' א ' א' א' בּ הוֹ ן  דּ אית אני. אני
יו"ד  ה "י, וא"ו ה "י בּ יו "ד דּ אתרמיז וּ  י'.
ו' ו' ו' ווין ג' בּ ה וֹ ן ואית ה "א . וא "ו ה "א 
ׁש מהן. בּ אלּ ין דּ אתרמיזוּ  ו'אין ו'אני ו'אחיּ ה 
אוּ קמ וּ ה הא קרא דּ האי דּ א  כּ ל ועם
דא ּת  כּ מא  אחרים. אלהים  לגבּ י חבריּ יא
דא הוּ א, אני אני כּ י ע ּת ה רא וּ  אמר 
בּ הוּ  דּ א ּת מר  וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א
סמא "ל דּ א ע ּמ די אלהים  ואין וה "וֹ . אני 
אמית  אני ואח יּ ה, אמית אני  ונח "ׁש .
אחיּ ה ואני חיּ יב. דּ איהוּ  למאן  בּ ׁש כינּת י
דּ א מציל  מיּ די ואין ז כּ אי . דּ איה וּ  למאן בּ ּה 
וא "ו ה "א  יו"ד יהו "ה , דּ איה וּ  ידו"ד י"ד 

וא וכלּ אה "א  כוז"ו במוכס"ז  כוז"ו יה וּ  
עלּ ת  לעילא  דּ אּת מר מה  אבל  קׁש וֹ ט.
והאי  העלּ וֹ ת. כּ ל על  ע לּ ת דּ איה וּ  ע לּ אה

וּ נביאה  חכּ ימא  לכל אתמסר  לא (נ "א רזא  
העלות על דאיהו  עלאה על  לעילא דאתמר  מה אבל

ונביאה) חכימא לכל אלא אתמסר לא רזא .האי 

דּ א נּ וּ ן ּת א סתימין א נּ וּ ן  ע לּ וֹ ת כּ ּמ ה  חזי 
בּ ספירן, מוּ ר כּ בין ואנּ וּ ן מתל בּ ׁש ין
טמירין  דּ אנּ וּ ן לגבּ ייהוּ , מרכּ בה וּ ספירן
א ּת מר ועלייה וּ  נׁש א, דּ בני מ ּמ ח ׁש ב ּת א 

ה) וגו'.(קהלת ׁש וֹ מר גּ בוֹ ּה  מעל גּ ב וֹ ּה  כּ י
ואלּ ין  א לּ ין. על א לּ ין מצוּ חצחין נה וֹ רין
דּ עלייהוּ  מאחרנין ח ׁש וֹ כין אנּ וּ ן דּ מק בּ לין

דה זה   הא אני אני י עה  ְֲֲִִִֶַַָָרא
כינת הא רְִָָ

זה ועוֹ ד , בּ פסוּ ק  נאמר  ּפ עמים ׁש לׁש  
א' א' בּ הם ׁש יּ ׁש  אני, אני אני
וא "ו  ה"י  בּ יוֹ "ד ׁש נּ רמז וּ  י', י' י' א'
בּ הם  וי ׁש  ה"א. וא"ו ה"א יוֹ "ד ה"י
ו'אני ו'אחיּ ה  - ו ' ו' ו' ווים, ׁש לׁש 
ועם  הא לּ ה. בּ מוֹ ת ׁש נּ רמז וּ  - ו'אין 
הזּ ה  הּפ סוּ ק  את בּ אר וּ  ׁש הרי  זה כּ ל
כּ מ וֹ  אחרים, אלהים אצל החברים 
זה  - הוּ א אני אני כּ י ע ּת ה  ראוּ  ׁש נּ אמר
ׁש נּ אמר וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
- ע ּמ די אלהים ואין וה "וּ . אני  בּ הם 
ואח יּ ה  אמית אני ונח"ׁש . סמא "ל זה
ׁש הוּ א  למי בּ ׁש כינתי אמית אני -
ׁש הוּ א  מי את בּ ּה  אחיּ ה  ואני ר ׁש ע ,
י"ד  זה - מ צּ יל מ יּ די ואין צ דּ יק.
וא "ו  ה"א יוֹ "ד יהו"ה ׁש הוּ א יהו"ה
כוז"ו, במוכס"ז כוז"ו והוּ א ה"א ,
נּ תבּ אר מה אבל  אמת. והכּ ל
על  עלּ ת ׁש ה וּ א העליוֹ ן עלּ ת למעלה
לכל  נמסר  לא הזּ ה  והּס וֹ ד העלּ וֹ ת, כּ ל
נּ אמר מה אבל [נ"א ונביא חכם 
העלּ וֹ ת, על ׁש הוּ א עליוֹ ן על למעלה
חכם  לכל א לּ א נמסר  לא הזּ ה הּס וֹ ד

ונביא].

ׁש הם בּ א  נס ּת רים הם ע לּ וֹ ת כּ ּמ ה ראה 
מרכּ בים  והם מתלבּ ׁש ים 
להם, מרכּ בה והּס פיר וֹ ת בּ ּס פירוֹ ת,
אדם, בּ ני מּמ חׁש בת טמירים ׁש הם

נאמר ה )ועליהם מעל (קהלת גב ּה  כּ י  
מצחצחים  אוֹ ר וֹ ת  וג וֹ '. ׁש מר  גּ בּה 
הם  ׁש ּמ ק בּ לים ואלּ ה א לּ ה. על אלּ ה

יר"מאמרי  ה הר פא הקמת

וע לּ ת מנּ ייהוּ . כל)דּ מק בּ לין לית (על העלּ וֹ ת 
מתחׁש כן  נהוֹ רין דּ כל  קּמ יּה  קיּ ימא  נה וֹ רא 

קּמ י ּה .

 צלמנ אד ְְֲֵֶַַָָנעה
דּ אמראמר בּ תר  ק דּ יׁש א בּ וֹ צּ ינא לי ּה  

א') בּ צּ למנ וּ (בראשית  אדם נעשׂ ה 
ויּ ברא לבתר דּ אמר  ניה וּ  מאי כּ דמוּ תנוּ 
מה ליּה  אמר  בּ צּ למוֹ . האדם  את אלהים
דּ מנהוֹ ן  מתניתין  מארי  דּ א  על  דּ א וּ קמ וּ ה 

וּ מ נּ ה וֹ ן(הוא)אמר וּ  נברא(אמרו )נברא  לא  
דּ כתיב  ליּה , בּ רא  ה וּ א בּ רי וקוּ דׁש א

א') האדם(בראשית  את אלהים  ויּ ברא
בּ צּ למ וֹ .

חלקאאמר יהיב לא  איה וּ  הכי אי ליּה  
אתעביד  ולא מנּ ייהוּ  חד בּ יד

בּ איקוּ נ  אלּ א דילהוֹ ן דּ מלכּ אבּ דיּ וּ קנא  ין 
וּ דמוּ ת  צּ לם  דּ איה וּ  כּ דמ וּ תוֹ  בּ צּ למ וֹ 
חס אמר א ׁש ּת מ וֹ דע. הכי אמר  תבניתוֹ .
בּ כלּ א דּ א ּת בּ רי אימא אנא א לּ א  וׁש ל וֹ ם.
חד  כּ ל  יהיב הוה דּ אי כּ לּ א. על וא ׁש ליטי ּה 
חד  כּ ל עליּה  כּ עסיּה  דהוה בּ זמנא ח וּ לקיּה 
נח ׁש ב  בּ מה כּ י מ נּ יּה , ח וּ לקיּה  נטיל  הוה 

הוּ א .

חד אלּ א כּ ל  ליּה  בּ רא ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א 
קדּ יׁש א מלכוּ ת דּ א  בדיּ וּ קניּה ,
ק וּ דׁש א אסּת כּ ל ד בּ ּה  כּ ל, תמ וּ נת דאיהי
דּ בּ רא בּ ריין וכל עלמא  וּ ברא הוּ א  בּ רי
בּ לא ותּת אין עלּ אין בּ ּה  וכלל בּ עלמא 
וכל ספירן עשׂ ר בּ ּה  וכלל כּ לל פירוּ דא 
דאיהוּ  כּ לּ א כּ ל  ועלּ ת והויּ ין וּ כנוּ יּ ין ׁש מהן

רעיא
מהימנא,
השלמה 

מההשמטות 
ד) סימ)

ׁש עליהם  מאחרים ח ׁש וּ כים
כּ ל] [על וּ לעלּ ת מהם. ׁש ּמ ק בּ לים 
ׁש כּ ל  לפניו , ע וֹ מד אוֹ ר אין הע לּ וֹ ת

לפניו. חׁש וּ כים האוֹ ר וֹ ת

 צלמנ אד ְְֲֵֶַַָָנעה
אחראמר הּק דוֹ ׁש ה, מנ וֹ רה לוֹ , 

א )ׁש אמר אדם (בראשית נע שׂ ה  
אחר ׁש אמר מהוּ  כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ 
בּ צלמוֹ ? האדם את אלהים ויּ ברא  ּכ
בּ עלי  ּכ על בּ ארוּ  מה לוֹ , אמר 
וּ מהם  נברא, אמרוּ  ׁש ּמ הם  הּמ ׁש נה,
הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  נברא, לא אמר וּ 

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , אלה (שם )בּ רא ים ויּ ברא  
בּ צלמוֹ . האדם את

חלקאמר י ּת ן לא ה וּ א,  ּכ אם לוֹ , 
נע שׂ ה  ולא  מהם אחד בּ יד
ׁש ל  בּ איקוֹ נין  אלּ א ׁש לּ הם , בּ דּ מוּ ת
צלם  ׁש הוּ א כּ דמ וּ ת וֹ , בּ צלמוֹ  ,הּמ ל
אמר , נוֹ דע?  ּכ אמר , ּת בנית וֹ . וּ דמוּ ת
ׁש נּ ברא  אוֹ מר אני אלּ א  וׁש לוֹ ם, חס
כּ ל  היה ׁש אם הכּ ל, על  והׁש ליטוֹ  בּ כּ ל
כּ וֹ עס ׁש היה  בּ זמן חלק וֹ , בּ וֹ  נוֹ תן אחד
מּמ נּ וּ , חלקוֹ  נוֹ טל היה  אחד כּ ל עליו

ה וּ א? נחׁש ב  בּ ּמ ה כּ י

כּ ל אלּ א אוֹ תוֹ  בּ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
מלכוּ ת  זוֹ הי בּ דמ וּ ת וֹ , אחד
ׁש בּ ּה  כּ ל, ּת מוּ נת  ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה
את  וּ ברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הס ּת כּ ל
בּ עוֹ לם, ׁש בּ רא  ה בּ ריּ וֹ ת וכל הע וֹ לם
בּ לי ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים בּ ּה  וכלל
ספירוֹ ת, ע שׂ ר  בּ ּה  וכלל כּ לל, ּפ רוּ ד



יר"מאמרי  ה הר הקמת פ 

דה זה   הא אני אני י עה  ְֲֲִִִֶַַָָרא
כינת הא רְִָָ

אני ועוֹ ד  קרא בּ האי אּת מר זמנין ּת לת 
י' י ' א ' א' א' בּ הוֹ ן  דּ אית אני. אני
יו"ד  ה "י, וא"ו ה "י בּ יו "ד דּ אתרמיז וּ  י'.
ו' ו' ו' ווין ג' בּ ה וֹ ן ואית ה "א . וא "ו ה "א 
ׁש מהן. בּ אלּ ין דּ אתרמיזוּ  ו'אין ו'אני ו'אחיּ ה 
אוּ קמ וּ ה הא קרא דּ האי דּ א  כּ ל ועם
דא ּת  כּ מא  אחרים. אלהים  לגבּ י חבריּ יא
דא הוּ א, אני אני כּ י ע ּת ה רא וּ  אמר 
בּ הוּ  דּ א ּת מר  וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א
סמא "ל דּ א ע ּמ די אלהים  ואין וה "וֹ . אני 
אמית  אני ואח יּ ה, אמית אני  ונח "ׁש .
אחיּ ה ואני חיּ יב. דּ איהוּ  למאן  בּ ׁש כינּת י
דּ א מציל  מיּ די ואין ז כּ אי . דּ איה וּ  למאן בּ ּה 
וא "ו ה "א  יו"ד יהו "ה , דּ איה וּ  ידו"ד י"ד 

וא וכלּ אה "א  כוז"ו במוכס"ז  כוז"ו יה וּ  
עלּ ת  לעילא  דּ אּת מר מה  אבל  קׁש וֹ ט.
והאי  העלּ וֹ ת. כּ ל על  ע לּ ת דּ איה וּ  ע לּ אה

וּ נביאה  חכּ ימא  לכל אתמסר  לא (נ "א רזא  
העלות על דאיהו  עלאה על  לעילא דאתמר  מה אבל

ונביאה) חכימא לכל אלא אתמסר לא רזא .האי 

דּ א נּ וּ ן ּת א סתימין א נּ וּ ן  ע לּ וֹ ת כּ ּמ ה  חזי 
בּ ספירן, מוּ ר כּ בין ואנּ וּ ן מתל בּ ׁש ין
טמירין  דּ אנּ וּ ן לגבּ ייהוּ , מרכּ בה וּ ספירן
א ּת מר ועלייה וּ  נׁש א, דּ בני מ ּמ ח ׁש ב ּת א 

ה) וגו'.(קהלת ׁש וֹ מר גּ בוֹ ּה  מעל גּ ב וֹ ּה  כּ י
ואלּ ין  א לּ ין. על א לּ ין מצוּ חצחין נה וֹ רין
דּ עלייהוּ  מאחרנין ח ׁש וֹ כין אנּ וּ ן דּ מק בּ לין

דה זה   הא אני אני י עה  ְֲֲִִִֶַַָָרא
כינת הא רְִָָ

זה ועוֹ ד , בּ פסוּ ק  נאמר  ּפ עמים ׁש לׁש  
א' א' בּ הם ׁש יּ ׁש  אני, אני אני
וא "ו  ה"י  בּ יוֹ "ד ׁש נּ רמז וּ  י', י' י' א'
בּ הם  וי ׁש  ה"א. וא"ו ה"א יוֹ "ד ה"י
ו'אני ו'אחיּ ה  - ו ' ו' ו' ווים, ׁש לׁש 
ועם  הא לּ ה. בּ מוֹ ת ׁש נּ רמז וּ  - ו'אין 
הזּ ה  הּפ סוּ ק  את בּ אר וּ  ׁש הרי  זה כּ ל
כּ מ וֹ  אחרים, אלהים אצל החברים 
זה  - הוּ א אני אני כּ י ע ּת ה  ראוּ  ׁש נּ אמר
ׁש נּ אמר וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
- ע ּמ די אלהים ואין וה "וּ . אני  בּ הם 
ואח יּ ה  אמית אני ונח"ׁש . סמא "ל זה
ׁש הוּ א  למי בּ ׁש כינתי אמית אני -
ׁש הוּ א  מי את בּ ּה  אחיּ ה  ואני ר ׁש ע ,
י"ד  זה - מ צּ יל מ יּ די ואין צ דּ יק.
וא "ו  ה"א יוֹ "ד יהו"ה ׁש הוּ א יהו"ה
כוז"ו, במוכס"ז כוז"ו והוּ א ה"א ,
נּ תבּ אר מה אבל  אמת. והכּ ל
על  עלּ ת ׁש ה וּ א העליוֹ ן עלּ ת למעלה
לכל  נמסר  לא הזּ ה  והּס וֹ ד העלּ וֹ ת, כּ ל
נּ אמר מה אבל [נ"א ונביא חכם 
העלּ וֹ ת, על ׁש הוּ א עליוֹ ן על למעלה
חכם  לכל א לּ א נמסר  לא הזּ ה הּס וֹ ד

ונביא].

ׁש הם בּ א  נס ּת רים הם ע לּ וֹ ת כּ ּמ ה ראה 
מרכּ בים  והם מתלבּ ׁש ים 
להם, מרכּ בה והּס פיר וֹ ת בּ ּס פירוֹ ת,
אדם, בּ ני מּמ חׁש בת טמירים ׁש הם

נאמר ה )ועליהם מעל (קהלת גב ּה  כּ י  
מצחצחים  אוֹ ר וֹ ת  וג וֹ '. ׁש מר  גּ בּה 
הם  ׁש ּמ ק בּ לים ואלּ ה א לּ ה. על אלּ ה

יר"מאמרי  ה הר פא הקמת

וע לּ ת מנּ ייהוּ . כל)דּ מק בּ לין לית (על העלּ וֹ ת 
מתחׁש כן  נהוֹ רין דּ כל  קּמ יּה  קיּ ימא  נה וֹ רא 

קּמ י ּה .

 צלמנ אד ְְֲֵֶַַָָנעה
דּ אמראמר בּ תר  ק דּ יׁש א בּ וֹ צּ ינא לי ּה  

א') בּ צּ למנ וּ (בראשית  אדם נעשׂ ה 
ויּ ברא לבתר דּ אמר  ניה וּ  מאי כּ דמוּ תנוּ 
מה ליּה  אמר  בּ צּ למוֹ . האדם  את אלהים
דּ מנהוֹ ן  מתניתין  מארי  דּ א  על  דּ א וּ קמ וּ ה 

וּ מ נּ ה וֹ ן(הוא)אמר וּ  נברא(אמרו )נברא  לא  
דּ כתיב  ליּה , בּ רא  ה וּ א בּ רי וקוּ דׁש א

א') האדם(בראשית  את אלהים  ויּ ברא
בּ צּ למ וֹ .

חלקאאמר יהיב לא  איה וּ  הכי אי ליּה  
אתעביד  ולא מנּ ייהוּ  חד בּ יד

בּ איקוּ נ  אלּ א דילהוֹ ן דּ מלכּ אבּ דיּ וּ קנא  ין 
וּ דמוּ ת  צּ לם  דּ איה וּ  כּ דמ וּ תוֹ  בּ צּ למ וֹ 
חס אמר א ׁש ּת מ וֹ דע. הכי אמר  תבניתוֹ .
בּ כלּ א דּ א ּת בּ רי אימא אנא א לּ א  וׁש ל וֹ ם.
חד  כּ ל  יהיב הוה דּ אי כּ לּ א. על וא ׁש ליטי ּה 
חד  כּ ל עליּה  כּ עסיּה  דהוה בּ זמנא ח וּ לקיּה 
נח ׁש ב  בּ מה כּ י מ נּ יּה , ח וּ לקיּה  נטיל  הוה 

הוּ א .

חד אלּ א כּ ל  ליּה  בּ רא ה וּ א  בּ רי קוּ דׁש א 
קדּ יׁש א מלכוּ ת דּ א  בדיּ וּ קניּה ,
ק וּ דׁש א אסּת כּ ל ד בּ ּה  כּ ל, תמ וּ נת דאיהי
דּ בּ רא בּ ריין וכל עלמא  וּ ברא הוּ א  בּ רי
בּ לא ותּת אין עלּ אין בּ ּה  וכלל בּ עלמא 
וכל ספירן עשׂ ר בּ ּה  וכלל כּ לל פירוּ דא 
דאיהוּ  כּ לּ א כּ ל  ועלּ ת והויּ ין וּ כנוּ יּ ין ׁש מהן

רעיא
מהימנא,
השלמה 

מההשמטות 
ד) סימ)

ׁש עליהם  מאחרים ח ׁש וּ כים
כּ ל] [על וּ לעלּ ת מהם. ׁש ּמ ק בּ לים 
ׁש כּ ל  לפניו , ע וֹ מד אוֹ ר אין הע לּ וֹ ת

לפניו. חׁש וּ כים האוֹ ר וֹ ת

 צלמנ אד ְְֲֵֶַַָָנעה
אחראמר הּק דוֹ ׁש ה, מנ וֹ רה לוֹ , 

א )ׁש אמר אדם (בראשית נע שׂ ה  
אחר ׁש אמר מהוּ  כּ דמ וּ תנוּ , בּ צלמנ וּ 
בּ צלמוֹ ? האדם את אלהים ויּ ברא  ּכ
בּ עלי  ּכ על בּ ארוּ  מה לוֹ , אמר 
וּ מהם  נברא, אמרוּ  ׁש ּמ הם  הּמ ׁש נה,
הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  נברא, לא אמר וּ 

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ , אלה (שם )בּ רא ים ויּ ברא  
בּ צלמוֹ . האדם את

חלקאמר י ּת ן לא ה וּ א,  ּכ אם לוֹ , 
נע שׂ ה  ולא  מהם אחד בּ יד
ׁש ל  בּ איקוֹ נין  אלּ א ׁש לּ הם , בּ דּ מוּ ת
צלם  ׁש הוּ א כּ דמ וּ ת וֹ , בּ צלמוֹ  ,הּמ ל
אמר , נוֹ דע?  ּכ אמר , ּת בנית וֹ . וּ דמוּ ת
ׁש נּ ברא  אוֹ מר אני אלּ א  וׁש לוֹ ם, חס
כּ ל  היה ׁש אם הכּ ל, על  והׁש ליטוֹ  בּ כּ ל
כּ וֹ עס ׁש היה  בּ זמן חלק וֹ , בּ וֹ  נוֹ תן אחד
מּמ נּ וּ , חלקוֹ  נוֹ טל היה  אחד כּ ל עליו

ה וּ א? נחׁש ב  בּ ּמ ה כּ י

כּ ל אלּ א אוֹ תוֹ  בּ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
מלכוּ ת  זוֹ הי בּ דמ וּ ת וֹ , אחד
ׁש בּ ּה  כּ ל, ּת מוּ נת  ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה
את  וּ ברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הס ּת כּ ל
בּ עוֹ לם, ׁש בּ רא  ה בּ ריּ וֹ ת וכל הע וֹ לם
בּ לי ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים בּ ּה  וכלל
ספירוֹ ת, ע שׂ ר  בּ ּה  וכלל כּ לל, ּפ רוּ ד
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ולא מ נּ יּה  בּ ר אלהא ולית  כּ לּ א על אדוֹ ן
מיני ּה . ּפ חוֹ ת ותּת אין ע לּ אין בכל א ׁש ּת כח 

דכ לּ הוּ בּ גין ׁש לימ וּ  דכלּ ה וּ  ק ׁש ר דּ איה וּ  
מׁש לה . בּ כּ ל וּ מלכוּ תוֹ  בּ יה  לקיימא 
בּ עלּ אין  כּ לּ א  על  עלת אׁש ּת כח דלא  וּ בגין
מנּ ייהוּ  בּ חד אפיל וּ  מיניּה  ּפ ח וֹ ת ותּת אין 

ישׂ ראל.(אתקריאת) אמ וּ נת אתקריבת
בּ ּה  אתמר כּ לּ א על  דּ ע לּ ת (דברים וּ מּס טרא  

מּס טראד') אבל תמ וּ נה . כּ ל ראיתם לא כּ י 
בּ ה וּ  אתמר  עּמ ין  י"ב)(בה)דּ ׁש אר (במדבר 

יבּ יט . יי וּ תמ וּ נת

חבריּ יאאתא וּ ׁש אר  קדּ יׁש א  בּ וֹ צּ ינא 
לית  כּ ען  ואמר וּ  קּמ יּה  ואׁש ּת טחוּ 
דלא חוּ לקיּה  מיניּה  למיטל דּ יכיל  מאן
עלמין  בּ וֹ רא  א לּ א  מעלמא חד  לי ּה  יהיב 
אוֹ  עוֹ נׁש יּה  תליּ יא  וּ ביּה  כּ לּ א, על עלת
בּ ריה בּ ׁש וּ ם  ולא  ושׂ רף  בּ מלא ולא  אגריּה 
דּ מתניתין  רבּ נן אוּ קמ וּ ה דּ א  וּ בגין דעלמא 
מן  נעקר  אחר וּ דבר  ׁש מים ׁש ם המׁש תף

ע "כ): כאןהעוֹ לם . )מההשמטות(עד  

 ל ימק הרי חטא, אד בהא ְְֲִִֵֵַָָָ
חטא מה לת  נלר ְְְֲִֵֶַַַָָֹלחזר

כּ דמ וּ תנ וּ ,דּ בר בּ צלמנ וּ  אדם  נעשׂ ה  אחר, 
מלאכי  על חבר יּ יא  א וּ קמ וּ ה  הא 
להוּ  אמר קרא . האי  אמרי דּ א נּ וּ ן ה רת
דּ עתיד  וּ מה  דּ הוה  מה  ידעין דּ הווּ  בּ תר
למחטי  דּ עתיד ידעין  הווּ  ואנּ וּ ן למהוי

וע לּ ת  וההויוֹ ת, והכּ נּ וּ יים ה מ וֹ ת וכל
ואין  הכּ ל, על אדוֹ ן ׁש הוּ א  הכּ ל על
בּ כל  נמצא ולא מבּ לעדיו , אלוֹ ּה 
מּמ נּ וּ . ּפ חוֹ ת והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים

והלמוּ ת בּ גלל  כּ לּ ם ׁש ל ק ׁש ר ׁש הוּ א 
וּ מלכוּ תוֹ  בּ וֹ  לקיּ ם כּ לּ ם, ׁש ל
ע לּ ת  נמצא ׁש לּ א וּ בגלל מ ׁש לה. בּ כּ ל
ּפ חוֹ ת  וּ ב ּת ח ּת וֹ נים בּ עליוֹ נים הכּ ל על
היא  מהם, בּ אחד אפלּ וּ  מ ּמ נּ וּ 
ישׂ ראל. אמ וּ נת התקרבה [נקראת ]
בּ ּה  נאמר  הכּ ל על עלּ ת ׁש ל וּ מצּ ד

ד) ּת מ וּ נה.(דברים  כּ ל ראיתם  לא כּ י
נאמר הע ּמ ים ׁש אר ׁש ל מצּ ד אבל

[בּ ּה ] יב )בּ הם יבּ יט.(במדבר  ה' וּ תמוּ נת 

החברים בּ א וּ ׁש אר הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה 
אין  כּ עת ואמר וּ , לפניו והׁש ּת חו וּ 
ׁש לּ א  חלקוֹ , את  מ ּמ נּ וּ  לּט ל ׁש יּ כוֹ ל מי
בּ וֹ רא  אלּ א מהעוֹ לם, אחד לוֹ  נתן

תלוּ יהעוֹ למ וּ בוֹ  הכּ ל, על ע לּ ת  וֹ ת 
ושׂ רף במלא ולא שׂ כר וֹ , א וֹ  ענׁש וֹ 
 ּכ וּ בגלל מהעוֹ לם, בּ ריּ ה בּ ׁש וּ ם ולא
ׁש ם  המ ׁש ּת ף  הּמ ׁש נה, חכמי ּפ רׁש וּ ה
העוֹ לם: מן  נעקר אחר ודבר  ׁש מים 

מההשמטות )ע "כ. כאן (עד

בה ל י מק הרי  חטא , אד ְְֲִִֵֵַָָָא
חטא מה לת  נלר ְְְֲִֵֶַַַָָֹלחזר

בּ צלמנוּ דּ בר אדם נע שׂ ה אחר , 
ּפ רׁש וּ ה  הרי - כּ דמוּ תנוּ 
ׁש הם  הרת מלאכי על החברים 
להם, אמר הזּ ה. הּפ סוּ ק את אוֹ מרים
וּ מה  היה מה יוֹ דעים ׁש היוּ  אחר 

יר"מאמרי  ה הר פג הקמת

א לּ א ע וֹ ד ולא  ליּה . למעבּ ד בּ עוּ  א ּמ אי
בּ זמנא עליּה  מקטרגי הווּ  ועזאל  דּ עזּ א
נעשׂ ה ה וּ א בּ רי לקוּ דׁש א  ׁש כינ ּת א  דּ אמר 
א ּת  מה וּת דעהוּ . אדם  מה  אמר וּ  אדם,
למחטי  דּ עתיד ו ּת דעה וּ  אדם , למברי בּ עי
דּ א וֹ ר . ח ׁש דּ איהי  דילי ּה  בּ אּת תא   קּמ

כ"ח) דף נ וּ קבא(מ"י  וחׁש דּ כ וּ רא  איה וּ 
זמנא בּ הה וּ א דּ בריאה .  חׁש שׂ מאלא
מקטרגין  דּ אּת וּ ן בּ האי לוֹ ן אמרת ׁש כינ ּת א 
בּ ני  ויּ רא וּ  כּ דכתיב למנּפ ל . עתידים  א ּת וּ ן
הנּ ה ט וֹ ב וֹ ת  כּ י האדם  בּ נוֹ ת את האלהים 

בהון)וגו' לוֹ ן (חשקו  ואּפ יל בה וֹ ן וטע וּ  
דּ לה וֹ ן. מקּ דוּ ׁש ה ׁש כינּת א 

אדּ הכיאמר וּ  רבּ י , ר בּ י אי חבריּ יא  (נ"א 
מ ׁש קרין הכי) הווּ  לא ועזאל עזּ א 

אדם עתיד בּ נ וּ קבא  דּ ודּ אי בּ מ לּ וּ לייה וּ .
ׁש כינּת א אמרה  הכי  לה וּ  אמר  למחטי.
י ּת יר קדמי לקטרגא  אזדּ ּמ נּת וּ ן א ּת וּ ן
ׁש ּפ ירין  הויתוּ ן  אּת וּ ן אי דּ מר וֹ מא , מחילא
לקטרגא לכוּ  יא וֹ ת בּ עוֹ בדייכוּ  מאדם 
בּ אּת תא למחטי עתיד איה וּ  אבל  עליּה .
י ּת יר חבּ תיכוֹ ן סגּ יאין. בּ נׁש ין אּת וּ ן חדא,
האלהים בּ ני ויּ ראוּ  דּ כתיב כּ מה נׁש א מ בּ ני
לא האדם בּ ת את וגו', האדם בּ נוֹ ת את
ע וֹ ד  ולא האדם. בּ נוֹ ת את אלּ א נאמר ,
ּת ׁש וּ בה ליּה  אק דּ ים הא  חב אדם אם א לּ א 
דּ חב. בּ ּמ ה לאתקנא למאריּה  לאהדרא

יוֹ דעים  הי וּ  והם להיוֹ ת עתיד
לעשׂ וֹ ת  רצוּ  לּמ ה לחטא, ׁש עתיד
ועזאל  ׁש עזא  א לּ א ע וֹ ד, ולא אוֹ תוֹ ?
ׁש אמרה  בּ זמן עליו מקטרגים היוּ 
נע שׂ ה  לּק ד וֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א  ׁש כינה
מה  וּת דעהוּ ? אדם מה אמרוּ , אדם.
וּת דעהוּ  אדם, לברא  רוֹ צה  אּת ה
ׁש היא  בּ אׁש ּת וֹ  לפני לחטא ׁש עתיד
נקבה,  וחׁש זכר , הוּ א ׁש אוֹ ר  ? ח ׁש
זמן  בּ א וֹ תוֹ  בּ ריאה. ׁש ל  ח ׁש שׂ מאל
ׁש אּת ם  בּ זה הכינה: להם אמרה
כּ מ וֹ  לנּפ ל, עתידים  אּת ם מקטרגים,
בּ נוֹ ת  את האלהים  בני ויּ ראוּ  ׁש כּ תוּ ב
[ח ׁש ק וּ  וגוֹ '. הנּ ה טבת כּ י האדם
אוֹ תם  והּפ ילה בהם, וטע וּ  בהם ]

מּק ד תם. ה כינה

כּ אמר וּ  בּ ין רבּ י, ר בּ י החברים, 
לא  ועזאל עזא ,[ ּכ אם [נ"א 
ׁש וּ דּ אי בּ דבריהם, מׁש ּק רים היוּ 
להם, אמר לחטא. אדם  עתיד בּ נּ קבה 
הזדּ ּמ נּת ם  אּת ם הכינה: אמרה  ּכ
אם  הּמ ר וֹ ם. מצּ בא יוֹ תר  לפני  לקטרג
בּ מעשׂ יכם, מאדם  יפים הייתם אּת ם
הוּ א  אבל עליו, לקטרג לכם נאה
ואּת ם  אחת, בּ א ה לחטא עתיד
י וֹ תר ׁש לּ כם החבּ ה  רבּ וֹ ת. בּ נׁש ים
בני ויּ ראוּ  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  אדם, מ בּ ני
בּ ת  את האדם. בּ נ וֹ ת את האלהים
בּ נוֹ ת  את אלּ א נאמר , לא האדם
אדם  אם אלּ א ע וֹ ד, ולא האדם.
לחזר ּת ׁש וּ בה  לוֹ  מק דּ ים הרי ח וֹ טא,

חטא. בּ מה לתּק ן לר בּ וֹ נוֹ 
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ולא מ נּ יּה  בּ ר אלהא ולית  כּ לּ א על אדוֹ ן
מיני ּה . ּפ חוֹ ת ותּת אין ע לּ אין בכל א ׁש ּת כח 

דכ לּ הוּ בּ גין ׁש לימ וּ  דכלּ ה וּ  ק ׁש ר דּ איה וּ  
מׁש לה . בּ כּ ל וּ מלכוּ תוֹ  בּ יה  לקיימא 
בּ עלּ אין  כּ לּ א  על  עלת אׁש ּת כח דלא  וּ בגין
מנּ ייהוּ  בּ חד אפיל וּ  מיניּה  ּפ ח וֹ ת ותּת אין 

ישׂ ראל.(אתקריאת) אמ וּ נת אתקריבת
בּ ּה  אתמר כּ לּ א על  דּ ע לּ ת (דברים וּ מּס טרא  

מּס טראד') אבל תמ וּ נה . כּ ל ראיתם לא כּ י 
בּ ה וּ  אתמר  עּמ ין  י"ב)(בה)דּ ׁש אר (במדבר 

יבּ יט . יי וּ תמ וּ נת

חבריּ יאאתא וּ ׁש אר  קדּ יׁש א  בּ וֹ צּ ינא 
לית  כּ ען  ואמר וּ  קּמ יּה  ואׁש ּת טחוּ 
דלא חוּ לקיּה  מיניּה  למיטל דּ יכיל  מאן
עלמין  בּ וֹ רא  א לּ א  מעלמא חד  לי ּה  יהיב 
אוֹ  עוֹ נׁש יּה  תליּ יא  וּ ביּה  כּ לּ א, על עלת
בּ ריה בּ ׁש וּ ם  ולא  ושׂ רף  בּ מלא ולא  אגריּה 
דּ מתניתין  רבּ נן אוּ קמ וּ ה דּ א  וּ בגין דעלמא 
מן  נעקר  אחר וּ דבר  ׁש מים ׁש ם המׁש תף

ע "כ): כאןהעוֹ לם . )מההשמטות(עד  

 ל ימק הרי חטא, אד בהא ְְֲִִֵֵַָָָ
חטא מה לת  נלר ְְְֲִֵֶַַַָָֹלחזר

כּ דמ וּ תנ וּ ,דּ בר בּ צלמנ וּ  אדם  נעשׂ ה  אחר, 
מלאכי  על חבר יּ יא  א וּ קמ וּ ה  הא 
להוּ  אמר קרא . האי  אמרי דּ א נּ וּ ן ה רת
דּ עתיד  וּ מה  דּ הוה  מה  ידעין דּ הווּ  בּ תר
למחטי  דּ עתיד ידעין  הווּ  ואנּ וּ ן למהוי

וע לּ ת  וההויוֹ ת, והכּ נּ וּ יים ה מ וֹ ת וכל
ואין  הכּ ל, על אדוֹ ן ׁש הוּ א  הכּ ל על
בּ כל  נמצא ולא מבּ לעדיו , אלוֹ ּה 
מּמ נּ וּ . ּפ חוֹ ת והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים

והלמוּ ת בּ גלל  כּ לּ ם ׁש ל ק ׁש ר ׁש הוּ א 
וּ מלכוּ תוֹ  בּ וֹ  לקיּ ם כּ לּ ם, ׁש ל
ע לּ ת  נמצא ׁש לּ א וּ בגלל מ ׁש לה. בּ כּ ל
ּפ חוֹ ת  וּ ב ּת ח ּת וֹ נים בּ עליוֹ נים הכּ ל על
היא  מהם, בּ אחד אפלּ וּ  מ ּמ נּ וּ 
ישׂ ראל. אמ וּ נת התקרבה [נקראת ]
בּ ּה  נאמר  הכּ ל על עלּ ת ׁש ל וּ מצּ ד

ד) ּת מ וּ נה.(דברים  כּ ל ראיתם  לא כּ י
נאמר הע ּמ ים ׁש אר ׁש ל מצּ ד אבל

[בּ ּה ] יב )בּ הם יבּ יט.(במדבר  ה' וּ תמוּ נת 

החברים בּ א וּ ׁש אר הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה 
אין  כּ עת ואמר וּ , לפניו והׁש ּת חו וּ 
ׁש לּ א  חלקוֹ , את  מ ּמ נּ וּ  לּט ל ׁש יּ כוֹ ל מי
בּ וֹ רא  אלּ א מהעוֹ לם, אחד לוֹ  נתן

תלוּ יהעוֹ למ וּ בוֹ  הכּ ל, על ע לּ ת  וֹ ת 
ושׂ רף במלא ולא שׂ כר וֹ , א וֹ  ענׁש וֹ 
 ּכ וּ בגלל מהעוֹ לם, בּ ריּ ה בּ ׁש וּ ם ולא
ׁש ם  המ ׁש ּת ף  הּמ ׁש נה, חכמי ּפ רׁש וּ ה
העוֹ לם: מן  נעקר אחר ודבר  ׁש מים 

מההשמטות )ע "כ. כאן (עד

בה ל י מק הרי  חטא , אד ְְֲִִֵֵַָָָא
חטא מה לת  נלר ְְְֲִֵֶַַַָָֹלחזר

בּ צלמנוּ דּ בר אדם נע שׂ ה אחר , 
ּפ רׁש וּ ה  הרי - כּ דמוּ תנוּ 
ׁש הם  הרת מלאכי על החברים 
להם, אמר הזּ ה. הּפ סוּ ק את אוֹ מרים
וּ מה  היה מה יוֹ דעים ׁש היוּ  אחר 

יר"מאמרי  ה הר פג הקמת

א לּ א ע וֹ ד ולא  ליּה . למעבּ ד בּ עוּ  א ּמ אי
בּ זמנא עליּה  מקטרגי הווּ  ועזאל  דּ עזּ א
נעשׂ ה ה וּ א בּ רי לקוּ דׁש א  ׁש כינ ּת א  דּ אמר 
א ּת  מה וּת דעהוּ . אדם  מה  אמר וּ  אדם,
למחטי  דּ עתיד ו ּת דעה וּ  אדם , למברי בּ עי
דּ א וֹ ר . ח ׁש דּ איהי  דילי ּה  בּ אּת תא   קּמ

כ"ח) דף נ וּ קבא(מ"י  וחׁש דּ כ וּ רא  איה וּ 
זמנא בּ הה וּ א דּ בריאה .  חׁש שׂ מאלא
מקטרגין  דּ אּת וּ ן בּ האי לוֹ ן אמרת ׁש כינ ּת א 
בּ ני  ויּ רא וּ  כּ דכתיב למנּפ ל . עתידים  א ּת וּ ן
הנּ ה ט וֹ ב וֹ ת  כּ י האדם  בּ נוֹ ת את האלהים 

בהון)וגו' לוֹ ן (חשקו  ואּפ יל בה וֹ ן וטע וּ  
דּ לה וֹ ן. מקּ דוּ ׁש ה ׁש כינּת א 

אדּ הכיאמר וּ  רבּ י , ר בּ י אי חבריּ יא  (נ"א 
מ ׁש קרין הכי) הווּ  לא ועזאל עזּ א 

אדם עתיד בּ נ וּ קבא  דּ ודּ אי בּ מ לּ וּ לייה וּ .
ׁש כינּת א אמרה  הכי  לה וּ  אמר  למחטי.
י ּת יר קדמי לקטרגא  אזדּ ּמ נּת וּ ן א ּת וּ ן
ׁש ּפ ירין  הויתוּ ן  אּת וּ ן אי דּ מר וֹ מא , מחילא
לקטרגא לכוּ  יא וֹ ת בּ עוֹ בדייכוּ  מאדם 
בּ אּת תא למחטי עתיד איה וּ  אבל  עליּה .
י ּת יר חבּ תיכוֹ ן סגּ יאין. בּ נׁש ין אּת וּ ן חדא,
האלהים בּ ני ויּ ראוּ  דּ כתיב כּ מה נׁש א מ בּ ני
לא האדם בּ ת את וגו', האדם בּ נוֹ ת את
ע וֹ ד  ולא האדם. בּ נוֹ ת את אלּ א נאמר ,
ּת ׁש וּ בה ליּה  אק דּ ים הא  חב אדם אם א לּ א 
דּ חב. בּ ּמ ה לאתקנא למאריּה  לאהדרא

יוֹ דעים  הי וּ  והם להיוֹ ת עתיד
לעשׂ וֹ ת  רצוּ  לּמ ה לחטא, ׁש עתיד
ועזאל  ׁש עזא  א לּ א ע וֹ ד, ולא אוֹ תוֹ ?
ׁש אמרה  בּ זמן עליו מקטרגים היוּ 
נע שׂ ה  לּק ד וֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א  ׁש כינה
מה  וּת דעהוּ ? אדם מה אמרוּ , אדם.
וּת דעהוּ  אדם, לברא  רוֹ צה  אּת ה
ׁש היא  בּ אׁש ּת וֹ  לפני לחטא ׁש עתיד
נקבה,  וחׁש זכר , הוּ א ׁש אוֹ ר  ? ח ׁש
זמן  בּ א וֹ תוֹ  בּ ריאה. ׁש ל  ח ׁש שׂ מאל
ׁש אּת ם  בּ זה הכינה: להם אמרה
כּ מ וֹ  לנּפ ל, עתידים  אּת ם מקטרגים,
בּ נוֹ ת  את האלהים  בני ויּ ראוּ  ׁש כּ תוּ ב
[ח ׁש ק וּ  וגוֹ '. הנּ ה טבת כּ י האדם
אוֹ תם  והּפ ילה בהם, וטע וּ  בהם ]

מּק ד תם. ה כינה

כּ אמר וּ  בּ ין רבּ י, ר בּ י החברים, 
לא  ועזאל עזא ,[ ּכ אם [נ"א 
ׁש וּ דּ אי בּ דבריהם, מׁש ּק רים היוּ 
להם, אמר לחטא. אדם  עתיד בּ נּ קבה 
הזדּ ּמ נּת ם  אּת ם הכינה: אמרה  ּכ
אם  הּמ ר וֹ ם. מצּ בא יוֹ תר  לפני  לקטרג
בּ מעשׂ יכם, מאדם  יפים הייתם אּת ם
הוּ א  אבל עליו, לקטרג לכם נאה
ואּת ם  אחת, בּ א ה לחטא עתיד
י וֹ תר ׁש לּ כם החבּ ה  רבּ וֹ ת. בּ נׁש ים
בני ויּ ראוּ  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  אדם, מ בּ ני
בּ ת  את האדם. בּ נ וֹ ת את האלהים
בּ נוֹ ת  את אלּ א נאמר , לא האדם
אדם  אם אלּ א ע וֹ ד, ולא האדם.
לחזר ּת ׁש וּ בה  לוֹ  מק דּ ים הרי ח וֹ טא,

חטא. בּ מה לתּק ן לר בּ וֹ נוֹ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת פד 

יהח את ה לפני נתי ְְִִֵֶֶַַַַָָראה
חבריּ יאאמרוּ  רבי)ליּה  א ּמ אי (רבי הכי אי 

ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר  האי. כּ וּ לי
ק וּ דׁש א דּ ברא הכי דּ הוה לא  אי  לחבריּ יא 
א וֹ ר דּ א נּ וּ ן וּ ביׁש א טבא  יצרא הוּ א  בּ רי
דּ בריאה . לאדם  וחוֹ בה  זכוּ  הוה  לא   וח ׁש

דּ א(בגין)אלּ א וּ בגין מּת רווייהוּ , דּ אתבּ רי 
ל) החיּ ים(דברים את  ה יּ וֹ ם לפני נתּת י ראה

הוה ולא א ּמ אי. האי כּ וּ לי ליּה  אמרוּ  וגו'.
וּ לגרמא למיחב  דּ לא אתבּ רי דּ לא  ׁש ּפ יר
לא ליּה  הוה  ולא לעילא  דּ גרים מה  כּ ל

שׂ כר. ולא ע וֹ נׁש 

לכינה הפיט א חטא, מי ְְְִִִִִֶַָָָָל
מליה ְֶֶַָאת

כּ .אמר  למבריי ּה  לי ּה  הוה  הדּ ין מן לוֹ ן 
אתבּ ריאת  בּ גיניּה  דּ א וֹ רייתא בּ גין
ואגרא לר יע יּ יא  ע וֹ נׁש א  בּ ּה  דּ כתיב
לצדּ יק יּ יא אגרא  הוה ולא לצ דּ יקיּ יא 
אדם בּ גין א לּ א  לריעיּ יא  וע וֹ נׁש א 

מה)דּ בריאה  לׁש בת (ישעיה בּ רא ּה  ּת הוּ  לא 
דּ לא מה  ׁש מענא  כּ ען ודּ אי אמר וּ  יצרּה .
ברא לא  דּ ו דּ אי ה ׁש ּת א , עד ׁש מענא
איהוּ  דּ לאו מ לּ תא  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א

דּ בריאה  א וֹ רייתא  אלּ א  עוֹ ד ולא .דף צרי) 
ע "ב) אדםכג  ואי דּ ׁש כינּת א. לבוּ ׁש א איהוּ 

למברי עתיד הוה  הות (למחטי)לא 
וּ בגין  דעני. כּ גוונא  כּס וּ ייא בּ לא  ׁש כינ ּת א 
לׁש כינּת א אפׁש יט  כּ אלּ וּ  דּ חב מאן כּ ל דּ א 

דּ אדם . עוֹ נ ׁש א  איהוּ  והאי מלבּ וּ ׁש הא .

כג ד
ע"ב 

יהח את ה לפני נתי ְְִִֵֶֶַַַַָָראה
אם אמר וּ  רבּ י], [רבּ י החברים, לוֹ  

ר בּ י אמר זה? כּ ל לּמ ה , ּכ
 ּכ היה לא אם לחברים, ׁש מע וֹ ן 
טוֹ ב יצר ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא
זכוּ ת  היתה לא , וחׁש אוֹ ר  ׁש הם  ורע ,
אלּ א  בּ ריאה, ׁש ל לאדם וחוֹ בה 

ולכן מניהם, ׁש נּ ברא (דברים [בּ גלל] 
החיּ ים ל) את היּ וֹ ם לפני נתּת י ראה

היה  ולא  לּמ ה? זה כּ ל לוֹ , אמרוּ  וג וֹ '.
ולגרם  לחטא ו ׁש לּ א נברא  ׁש לּ א יפה
לוֹ  היה ולא למעלה, גּ רם מה כּ ל

שׂ כר?! ולא  ענ ׁש  לא

לכינה הפיט א חטא, מי ְְְִִִִִֶַָָָָל
מליה ְֶֶַָאת

לבראוֹ אמר  לוֹ  היה ה דּ ין  מן להם , 
בּ גללוֹ  ׁש הּת וֹ רה  בּ גלל , ּכ
לרׁש עים  ענׁש  בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  נבראה,
שׂ כר היה ולא  לצּ דּ יקים, ושׂ כר
בּ גלל  אלּ א לר ׁש עים וענׁש  לצּ דּ יקים 

בּ ריאה , ׁש ל מה )אדם תהוּ (ישעיה לא 
כּ עת  ו דּ אי אמרוּ , יצרּה . לׁש בת בראּה 
עכׁש ו, עד ׁש מענוּ  לּ א מה ׁש מענוּ 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ברא לא ׁש וּ דּ אי
אלּ א  ע וֹ ד, ולא ,צרי ׁש לּ א  דּ בר
לבוּ ׁש  היא  בּ ריאה ׁש ל הּת וֹ רה
עתיד  היה לא אדם ואם הכינה,
הכינה  היתה  [לחטא], להבּ ראת
מי כּ ל ולכן עני. כּ מוֹ  כּס וּ י בּ לי
את  לכינה הפׁש יט כּ אלּ וּ  ׁש חטא,

האדם. ענׁש  וזהוּ  מלבּ וּ ׁש יה,

יר"מאמרי  ה הר פההקמת

א הרה , מצות  ק מי ְְְִִִֵֶַַָָכל
מליה את ל כינה יְְְִִִֶֶַַָָהל

כּ א לּ וּ וכל  דּ א וֹ רייתא ּפ קּ וּ דין דּ מקיּ ים מאן 
בּ לבוּ ׁש הא . ל ׁש כינּת א  לביׁש  הוּ א 

דציצית בּ כ ּס וּ יא  אוּ קמ וּ ה דּ א  (ותפלין)וּ בגין 
כב) היא(שמות  לבדּ ּה  כס וּ תוֹ  היא  כּ י

והא בּ גלוּ תא  יׁש כּ ב בּ ּמ ה  לעוֹ ר וֹ  שׂ מלתוֹ 
א וּ כמוּ  איהוּ   חׁש חזי, ּת א  א וּ קמוּ ה .

דאוֹ רייתא . חיורוּ  אוֹ ר דאוֹ רייתא 

בת מ א ר היה יראל ני ְְְְְִֵֵָָָָָֹלכל
מתלבּ ׁש חוור וּ  אוֹ ר  איהוּ  וכד דא וֹ רייתא  

בּ א וֹ רייתא אתמר  שירבּ חׁש) 
א) אס ּת לק השירים וכד ונאוה  אני  ׁש ח וֹ רה 

ּת רא וּ ני  אל אמרה  חוור וּ  דאיהוּ  אוֹ ר מ ּת ּמ ן
דבת  כגוֹ ונא ואוֹ רייתא ׁש חרחוֹ רת ׁש אני
דּ נהיר באוֹ ר וׁש ּפ ירא  אוּ כמא דאיהי  עינא 
בּ ּה  דּ נהיר  ואוֹ ר  עינא  בת דּ א  וּ בגין בּ ּה 

כז)אמרה  אירא(תהלים מ ּמ י וי ׁש עי אוֹ רי יי 
אית  גונין וּ תרין עין בת דאיהי י' אוֹ ר  א וֹ רי
למהוי  מ לּ בר  וח ׁש מלגאו אוֹ ר ליּה 

קלוּ סין כּ ל על בה וּ  הדא(קליּפ ין)ׁש לטאה  
דּ כּת יב ק"ג )ה וּ א  בּ כּ ל(ּת הלּ ים וּ מלכוּ תוֹ  

מׁש לה .

כּ לבּ לבוּ ׁש א על  ׁש לּ יטת איהי דא וֹ ר 
בּ ה וֹ ן דאתמר י')אינּ וּ ן  (שמות  

בּ מוֹ ׁש בוֹ תם א וֹ ר היה ישׂ ראל  בּ ני וּ לכל
ח יּ יביּ א על ׁש לּ יטת אוּ כמא וּ בלב וּ ׁש א 

בּ ה וֹ ן ב')דאתמר א' בּ ח ׁש (ׁש מוּ אל וּ רׁש עים  
יּ דמ וּ .

דאיהוּ ועוֹ ד דימינא  מּס טרא איהוּ  א וֹ ר 
בּ  דאתמר  קדמאה  יוֹ ם יּה אוֹ ר  

השלמה 
מההשמטות 

ה) סימ)

א הרה , מצות  ק מי ְְְִִִֵֶַַָָכל
מליה את ל כינה יְְְִִִֶֶַַָָהל

כּ אלּ וּ וכל הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ּמ ק יּ ם מי  
מלבּ וּ ׁש יה. את לכינה הלבּ י ׁש 
[וּ תפ לּ ין  ה צּ יצית בּ כּס וּ י ּפ ר ׁש וּ ה ]ולכן  

כב ) הוא (שמות לב דּ ּה  כסוּ תה היא כּ י
בּ גּ לוּ ת? י ׁש כּ ב , בּ ּמ ה לער וֹ  שׂ מלתוֹ 
הוּ א   ח ׁש ראה, בּ א ּפ רׁש וּ ה . והרי
ׁש ל  הלּ בן אוֹ ר הּת וֹ רה, ׁש ל ׁש חר 

הּת וֹ רה.

בת מ א ר היה יראל ני ְְְְְִֵֵָָָָָֹלכל
א וֹ רלבן וּ כׁש אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה, ׁש ל 

בּ ּת וֹ רה  נאמר  , בּ חׁש מתלבּ ׁש 
מם  וּ כׁש ּמ תע לּ ה ונאוה . אני ׁש חוֹ רה 
ּת ראני אל אוֹ מרת לבן , ׁש הוּ א אוֹ ר
ׁש בּ ת  כּ מ וֹ  וה ּת וֹ רה ׁש חרחרת, ׁש אני
בּ א וֹ ר ויפה ׁש חוֹ רה ׁש היא עין,
והא וֹ ר עין בּ ת ולכן בּ ּה , ׁש ּמ איר 
מּמ י ויׁש עי אוֹ רי ה ' אמרה בּ ּה  ׁש ּמ איר 
עין, בּ ת ׁש היא י', אוֹ ר - אוֹ רי אירא.
מ בּ פנים  א וֹ ר  - לּה  י ׁש  גונים וּ ׁש ני
על  בּ הם ׁש וֹ לט להיוֹ ת  מבּ חוּ ץ,  וחׁש
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  [קלּפ וֹ ת]. הּק לּ וּ סים כּ ל

קג ) מׁש לה.(תהלים  בּ כּ ל וּ מלכוּ תוֹ 

כּ ל בּ לב וּ ׁש  על  ׁש וֹ לטת היא אוֹ ר ׁש ל 
בּ הם ׁש נּ אמר י )אוֹ תם (שמות 

בּ מוֹ ׁש בתם, אוֹ ר היה  י שׂ ראל בּ ני וּ לכל
הרׁש עים  על ׁש וֹ לטת ׁש חר  וּ בלבוּ ׁש 

בּ הם ב )ׁש נּ אמר א וּ רׁש עים (שמואל 
ידּ ּמ וּ .  בּ חׁש

ה יּ מיןוע וֹ ד, מצּ ד הוּ א ,(חסד)אוֹ ר 

ראׁש וֹ ן  יוֹ ם  ׁש ל אוֹ ר  ׁש הוּ א 



יר"מאמרי  ה הר הקמת פד 

יהח את ה לפני נתי ְְִִֵֶֶַַַַָָראה
חבריּ יאאמרוּ  רבי)ליּה  א ּמ אי (רבי הכי אי 

ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר  האי. כּ וּ לי
ק וּ דׁש א דּ ברא הכי דּ הוה לא  אי  לחבריּ יא 
א וֹ ר דּ א נּ וּ ן וּ ביׁש א טבא  יצרא הוּ א  בּ רי
דּ בריאה . לאדם  וחוֹ בה  זכוּ  הוה  לא   וח ׁש

דּ א(בגין)אלּ א וּ בגין מּת רווייהוּ , דּ אתבּ רי 
ל) החיּ ים(דברים את  ה יּ וֹ ם לפני נתּת י ראה

הוה ולא א ּמ אי. האי כּ וּ לי ליּה  אמרוּ  וגו'.
וּ לגרמא למיחב  דּ לא אתבּ רי דּ לא  ׁש ּפ יר
לא ליּה  הוה  ולא לעילא  דּ גרים מה  כּ ל

שׂ כר. ולא ע וֹ נׁש 

לכינה הפיט א חטא, מי ְְְִִִִִֶַָָָָל
מליה ְֶֶַָאת

כּ .אמר  למבריי ּה  לי ּה  הוה  הדּ ין מן לוֹ ן 
אתבּ ריאת  בּ גיניּה  דּ א וֹ רייתא בּ גין
ואגרא לר יע יּ יא  ע וֹ נׁש א  בּ ּה  דּ כתיב
לצדּ יק יּ יא אגרא  הוה ולא לצ דּ יקיּ יא 
אדם בּ גין א לּ א  לריעיּ יא  וע וֹ נׁש א 

מה)דּ בריאה  לׁש בת (ישעיה בּ רא ּה  ּת הוּ  לא 
דּ לא מה  ׁש מענא  כּ ען ודּ אי אמר וּ  יצרּה .
ברא לא  דּ ו דּ אי ה ׁש ּת א , עד ׁש מענא
איהוּ  דּ לאו מ לּ תא  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א

דּ בריאה  א וֹ רייתא  אלּ א  עוֹ ד ולא .דף צרי) 
ע "ב) אדםכג  ואי דּ ׁש כינּת א. לבוּ ׁש א איהוּ 

למברי עתיד הוה  הות (למחטי)לא 
וּ בגין  דעני. כּ גוונא  כּס וּ ייא בּ לא  ׁש כינ ּת א 
לׁש כינּת א אפׁש יט  כּ אלּ וּ  דּ חב מאן כּ ל דּ א 

דּ אדם . עוֹ נ ׁש א  איהוּ  והאי מלבּ וּ ׁש הא .

כג ד
ע"ב 

יהח את ה לפני נתי ְְִִֵֶֶַַַַָָראה
אם אמר וּ  רבּ י], [רבּ י החברים, לוֹ  

ר בּ י אמר זה? כּ ל לּמ ה , ּכ
 ּכ היה לא אם לחברים, ׁש מע וֹ ן 
טוֹ ב יצר ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא
זכוּ ת  היתה לא , וחׁש אוֹ ר  ׁש הם  ורע ,
אלּ א  בּ ריאה, ׁש ל לאדם וחוֹ בה 

ולכן מניהם, ׁש נּ ברא (דברים [בּ גלל] 
החיּ ים ל) את היּ וֹ ם לפני נתּת י ראה

היה  ולא  לּמ ה? זה כּ ל לוֹ , אמרוּ  וג וֹ '.
ולגרם  לחטא ו ׁש לּ א נברא  ׁש לּ א יפה
לוֹ  היה ולא למעלה, גּ רם מה כּ ל

שׂ כר?! ולא  ענ ׁש  לא

לכינה הפיט א חטא, מי ְְְִִִִִֶַָָָָל
מליה ְֶֶַָאת

לבראוֹ אמר  לוֹ  היה ה דּ ין  מן להם , 
בּ גללוֹ  ׁש הּת וֹ רה  בּ גלל , ּכ
לרׁש עים  ענׁש  בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  נבראה,
שׂ כר היה ולא  לצּ דּ יקים, ושׂ כר
בּ גלל  אלּ א לר ׁש עים וענׁש  לצּ דּ יקים 

בּ ריאה , ׁש ל מה )אדם תהוּ (ישעיה לא 
כּ עת  ו דּ אי אמרוּ , יצרּה . לׁש בת בראּה 
עכׁש ו, עד ׁש מענוּ  לּ א מה ׁש מענוּ 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ברא לא ׁש וּ דּ אי
אלּ א  ע וֹ ד, ולא ,צרי ׁש לּ א  דּ בר
לבוּ ׁש  היא  בּ ריאה ׁש ל הּת וֹ רה
עתיד  היה לא אדם ואם הכינה,
הכינה  היתה  [לחטא], להבּ ראת
מי כּ ל ולכן עני. כּ מוֹ  כּס וּ י בּ לי
את  לכינה הפׁש יט כּ אלּ וּ  ׁש חטא,

האדם. ענׁש  וזהוּ  מלבּ וּ ׁש יה,

יר"מאמרי  ה הר פההקמת

א הרה , מצות  ק מי ְְְִִִֵֶַַָָכל
מליה את ל כינה יְְְִִִֶֶַַָָהל

כּ א לּ וּ וכל  דּ א וֹ רייתא ּפ קּ וּ דין דּ מקיּ ים מאן 
בּ לבוּ ׁש הא . ל ׁש כינּת א  לביׁש  הוּ א 

דציצית בּ כ ּס וּ יא  אוּ קמ וּ ה דּ א  (ותפלין)וּ בגין 
כב) היא(שמות  לבדּ ּה  כס וּ תוֹ  היא  כּ י

והא בּ גלוּ תא  יׁש כּ ב בּ ּמ ה  לעוֹ ר וֹ  שׂ מלתוֹ 
א וּ כמוּ  איהוּ   חׁש חזי, ּת א  א וּ קמוּ ה .

דאוֹ רייתא . חיורוּ  אוֹ ר דאוֹ רייתא 

בת מ א ר היה יראל ני ְְְְְִֵֵָָָָָֹלכל
מתלבּ ׁש חוור וּ  אוֹ ר  איהוּ  וכד דא וֹ רייתא  

בּ א וֹ רייתא אתמר  שירבּ חׁש) 
א) אס ּת לק השירים וכד ונאוה  אני  ׁש ח וֹ רה 

ּת רא וּ ני  אל אמרה  חוור וּ  דאיהוּ  אוֹ ר מ ּת ּמ ן
דבת  כגוֹ ונא ואוֹ רייתא ׁש חרחוֹ רת ׁש אני
דּ נהיר באוֹ ר וׁש ּפ ירא  אוּ כמא דאיהי  עינא 
בּ ּה  דּ נהיר  ואוֹ ר  עינא  בת דּ א  וּ בגין בּ ּה 

כז)אמרה  אירא(תהלים מ ּמ י וי ׁש עי אוֹ רי יי 
אית  גונין וּ תרין עין בת דאיהי י' אוֹ ר  א וֹ רי
למהוי  מ לּ בר  וח ׁש מלגאו אוֹ ר ליּה 

קלוּ סין כּ ל על בה וּ  הדא(קליּפ ין)ׁש לטאה  
דּ כּת יב ק"ג )ה וּ א  בּ כּ ל(ּת הלּ ים וּ מלכוּ תוֹ  

מׁש לה .

כּ לבּ לבוּ ׁש א על  ׁש לּ יטת איהי דא וֹ ר 
בּ ה וֹ ן דאתמר י')אינּ וּ ן  (שמות  

בּ מוֹ ׁש בוֹ תם א וֹ ר היה ישׂ ראל  בּ ני וּ לכל
ח יּ יביּ א על ׁש לּ יטת אוּ כמא וּ בלב וּ ׁש א 

בּ ה וֹ ן ב')דאתמר א' בּ ח ׁש (ׁש מוּ אל וּ רׁש עים  
יּ דמ וּ .

דאיהוּ ועוֹ ד דימינא  מּס טרא איהוּ  א וֹ ר 
בּ  דאתמר  קדמאה  יוֹ ם יּה אוֹ ר  

השלמה 
מההשמטות 

ה) סימ)

א הרה , מצות  ק מי ְְְִִִֵֶַַָָכל
מליה את ל כינה יְְְִִִֶֶַַָָהל

כּ אלּ וּ וכל הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ּמ ק יּ ם מי  
מלבּ וּ ׁש יה. את לכינה הלבּ י ׁש 
[וּ תפ לּ ין  ה צּ יצית בּ כּס וּ י ּפ ר ׁש וּ ה ]ולכן  

כב ) הוא (שמות לב דּ ּה  כסוּ תה היא כּ י
בּ גּ לוּ ת? י ׁש כּ ב , בּ ּמ ה לער וֹ  שׂ מלתוֹ 
הוּ א   ח ׁש ראה, בּ א ּפ רׁש וּ ה . והרי
ׁש ל  הלּ בן אוֹ ר הּת וֹ רה, ׁש ל ׁש חר 

הּת וֹ רה.

בת מ א ר היה יראל ני ְְְְְִֵֵָָָָָֹלכל
א וֹ רלבן וּ כׁש אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה, ׁש ל 

בּ ּת וֹ רה  נאמר  , בּ חׁש מתלבּ ׁש 
מם  וּ כׁש ּמ תע לּ ה ונאוה . אני ׁש חוֹ רה 
ּת ראני אל אוֹ מרת לבן , ׁש הוּ א אוֹ ר
ׁש בּ ת  כּ מ וֹ  וה ּת וֹ רה ׁש חרחרת, ׁש אני
בּ א וֹ ר ויפה ׁש חוֹ רה ׁש היא עין,
והא וֹ ר עין בּ ת ולכן בּ ּה , ׁש ּמ איר 
מּמ י ויׁש עי אוֹ רי ה ' אמרה בּ ּה  ׁש ּמ איר 
עין, בּ ת ׁש היא י', אוֹ ר - אוֹ רי אירא.
מ בּ פנים  א וֹ ר  - לּה  י ׁש  גונים וּ ׁש ני
על  בּ הם ׁש וֹ לט להיוֹ ת  מבּ חוּ ץ,  וחׁש
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  [קלּפ וֹ ת]. הּק לּ וּ סים כּ ל

קג ) מׁש לה.(תהלים  בּ כּ ל וּ מלכוּ תוֹ 

כּ ל בּ לב וּ ׁש  על  ׁש וֹ לטת היא אוֹ ר ׁש ל 
בּ הם ׁש נּ אמר י )אוֹ תם (שמות 

בּ מוֹ ׁש בתם, אוֹ ר היה  י שׂ ראל בּ ני וּ לכל
הרׁש עים  על ׁש וֹ לטת ׁש חר  וּ בלבוּ ׁש 

בּ הם ב )ׁש נּ אמר א וּ רׁש עים (שמואל 
ידּ ּמ וּ .  בּ חׁש

ה יּ מיןוע וֹ ד, מצּ ד הוּ א ,(חסד)אוֹ ר 

ראׁש וֹ ן  יוֹ ם  ׁש ל אוֹ ר  ׁש הוּ א 



יר"מאמרי  ה הר הקמת פו 

א') ויּ קרא(בּ ראׁש ית  אברהם  דּ א  א וֹ ר יהי 
דשׂ מאלא מּס טרא  ח ׁש יוֹ ם . לא וֹ ר אלהים

בּ יצחק בּ יּה  כ"ז)דאתמר ו ּת כהין (בראשית  
יעקב  לילה קרא  ולחׁש מראוֹ ת  עיניו
 וּ בח ׁש דימינא  בא וֹ ר  מ ּת רויה וּ  דאתל בּ ׁש 
דאמצעיתא עּמ וּ דא וּ בּת רויה וּ  דשׂ מאלא 

ע ּמ וּ ד. איהוּ 

הרה, מי  יתר חכמי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלמידי
חה  נפ  מ י רְִִֶֶֶַָָ

לפני עּמ וּ ד לילה הא ׁש  ועּמ וּ ד  יוֹ מם  הענן 
י"ג )העם דיליּה (שמות  מ ּס טרא  ענן . 

עּמ וּ ד  אׁש א דיליּה  מּס טרא   חׁש מיא,
דכתיב הוּ א  הדא  בּ ינייהוּ . ׁש לוֹ ם  (איוב איהוּ  

איהוּ כ"ה) וכד בּ מר וֹ מיו ׁש לוֹ ם  עוֹ שׂ ה 
יד)באמצעיתא זה(שמות  אל  זה  קרב ולא  

ולא לא א  מיא  קריב  לא ה לּ ילה , כל
ודא בּ ינייהוּ . אפריׁש  דאיה וּ  למיּ א  א ׁש א
ׁש ּמ אי  וּ בית ה לּ ל  בּ ית מחל וֹ קת  איהוּ 
תרין  וּ לקבלייה וּ  ׁש מים  לׁש ם  ׁש היא 
ושׂ ר וגבריאל מיכאל  דרקיעא  אמוֹ ראי 
נוּ ריא "ל , דאיהוּ  בּ יניהם  מכריע  ׁש לוֹ ם
נוּ ריאל דימינא מ ּס טרא  אתקרי א וּ ריאל
דלתּת א אדם ואיהוּ  דשׂ מאלא מ ּס טרא 
מארי  כּ ל על ׁש ליט ׁש מיּה  מטטרו "ן

דכתיב ה וּ א  הדא א')מתניתין (בּ רא ׁש ית  

חכמים ּת למידי א לּ ין היּ ם  בדגת  ויּ ר דּ וּ 
מּת ּמ ן  דירתי דאוֹ רייתא  בּ י ּמ א דּ מתר בּ ין

ח יּ ה . נפ ׁש 

דזכוון וּ בעוֹ ף מארי אלּ ין ה ׁש מים  
וירתין  לעילּ א ּפ רחין דּ בזכ וּ תה וֹ ן
בגדפין  יעוֹ פף עוֹ ף  דאיהוּ  רוּ חא  מ ּת ּמ ן
הארץ  עּמ י  א לּ ין וּ ב בּ המה  דּ עשׂ ה . בּ פקּ וּ דין

אברהם, זה אוֹ ר, יהי בּ וֹ  ׁש נּ אמר
מצּ ד   ח ׁש יוֹ ם. לאוֹ ר  אלהים ויּ קרא

בּ יצחק  בּ וֹ  ׁש נּ אמר כז)המאל, (שם  
קרא   ולחׁש מראוֹ ת, עיניו וּת כהין
מניהם  לב וּ ׁש  ׁש היה יעקב לילה.
שׂ מאל, ׁש ל  וּ בח ׁש ימין ׁש ל בּ אוֹ ר 
ע ּמ וּ ד. הוּ א  האמצעי עּמ וּ ד וּ בׁש ניהם

הרה, מי  יתר חכמי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלמידי
חה  נפ  מ י רְִִֶֶֶַָָ

לילה ּמ וּ דע  הא ׁש  ועּמ וּ ד יוֹ מם הענן  
ׁש לּ וֹ  מצּ ד הענן העם. לפני
עּמ וּ ד  אׁש . ׁש לּ וֹ  מצּ ד  החׁש מים.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ יניהם . ׁש לוֹ ם (איובהוּ א 
וּ כׁש הוּ א כח ) בּ מר וֹ מיו. ׁש לוֹ ם  ע וֹ שׂ ה

כּ ל  זה אל זה קרב  ולא - בּ אמצע
אׁש  ולא לאׁש , הּמ ים קרב  לא  הלּ ילה.
וזוֹ הי בּ יניהם. מפריד ׁש הוּ א לּמ ים,
ׁש היא  ׁש ּמ אי וּ בית  הלּ ל בּ ית מחלקת 
אמ וֹ ראים  ׁש ני  וּ כנגדּ ם ׁש מים, לׁש ם
ו שׂ ר וגבריאל, מיכאל הרקיע , ׁש ל
נוּ ריאל. ׁש הוּ א בּ יניהם, מכריע  ׁש לוֹ ם
נ וּ ריאל  היּ מין, מצּ ד נקרא אוּ ריאל
ׁש לּ מ ּט ה, אדם והוּ א המאל , מ צּ ד
בּ עלי כּ ל על ׁש וֹ לט  ׁש מ וֹ , מטטרו"ן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א )הּמ ׁש נה. ויּ ר דּ וּ (בראשית 
חכמים  ּת למידי  אלּ וּ  היּ ם, בּ דגת
ׁש יּ וֹ ר ׁש ים  הּת וֹ רה, בּ מי ׁש ּמ תר בּ ים

חיּ ה. נפ ׁש  מם

זכיּ וֹ ת,וּ בעוֹ ף בּ עלי אלּ וּ  - המים 
למעלה, ּפ וֹ רחים ׁש בּ זכוּ תם 
יע וֹ פף עוֹ ף  ׁש הוּ א ר וּ ח  מם ויוֹ רׁש ים
- וּ בבּ המה ע שׂ ה. בּ מצו וֹ ת בּ כּ נפים

יר"מאמרי  ה הר פז הקמת

בּ הוֹ ן  י"ד)דאתמר את אל(במדבר  ּת ירא וּ  
הם . לחמנוּ  כּ י  הארץ כאןעם  )מההשמטות(עד 

לכבד  אא  עיתי, לכב די  ְְִִִִִֶָָֹא 
ְִַָהכינה

ׁש מעוּ .ּפ תח ע לּ אין  ואמר  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
מארי  אלּ ין אתכּ נ ׁש וּ . ּת ּת אין
בּ א וֹ מאה אליּ הוּ  ות ּת א . דּ לעילא  מתיב ּת א 
קרבא דּ הא  הכא, וּ נחית רׁש וּ  ט וֹ ל על
הכא , נחית ממנּ א  " ֹחנו אז דּ ּמ ן. ס גּ יאה 
דּ לא .יד דתחוֹ ת מתיבּת א מארי וכל  אנּת 
ליקרא א לּ א  עבידנא , דילי ליקרא

דׁש כינּת א .

ת א פ ה במח להעלת ְְְְֲֲִִַַַַָָצרי
מערת מכללת  אב ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֻֻכתר 

ודּ אי ּפ תח זרקא  ואמר. כּ מלקדּ מין 
להה וּ א צלוֹ תא  לס לּ קא בּ מית
דקירטא אבנא דּ ההיא כּ מה ידיע, אתר
לסלקא צרי הכי ידיע, לאתר  דּ אז דּ ריקת
אבן  ּת גּ א בּ ההיא  בּ צלוֹ תיּה  מחׁש בּת יּה 
הזּ וֹ קף  כּ ל בּ ּה  דּ א ּת מר וּ מעוּ טרת. מ וּ כללת 

ּת ּמ ן. לּה  לסלקא  דּ צרי בּ ם זוֹ קף 

דסליק)וּ בההוּ א בּ עלּה (אתר  לגבּ י ל ּה  
לא עקבוֹ  על  ּכּ רו נח ׁש  אפיל וּ 
ואּת ה בּ יּה  דּ אּת מר גּ ב על  אף  יפסיק.
דּ יעקב  י' דּ איהי אבן  ההיא  עקב. ּת ׁש וּ פנּ וּ 

בּ ּה  מט)דּ א ּת מר  אבן (בראשית  רוֹ עה מם  
לסלקא וצרי יפסיק. לא  לה)י שׂ ראל  (נ"א 

כּ ל בּ יּה  אּת מר לּה  נחית וכד ס וֹ ף. אין עד 
לנחתא דּ צרי , ּבּ ברו כּ וֹ רע (נ "א ה כּ וֹ רע 

כ "ד ד
ע"א

בּ הם ׁש נּ אמר  הארץ  ע ּמ י (במדברא לּ וּ  
לחמנוּ יד) כּ י הארץ עם את ּת יראוּ  אל 

ע"כ. הם .

לכבד  אא  עיתי, לכב די  ְְִִִִִֶָָֹא 
ְִַָהכינה

עליוֹ נים ּפ תח ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י 
התכּ נּ סוּ , ּת חּת וֹ נים ׁש מעוּ ,
ׁש לּ מעלה  היׁש יבה מ וֹ רי אלּ ה
קח ,עלי בּ ׁש בוּ עה אליּ ה וּ , וׁש לּ מּט ה.
גּ דוֹ ל  קרב  ׁש הרי לכאן, ורד ר ׁש וּ ת
אּת ה  לכאן רד הממ נּ ה,  ֹחנ ו הזדּ ּמ ן.
ׁש לּ א  ,יד ׁש ּת חת  היׁש יבה מוֹ רי  וכל
ה כינה. לכבוֹ ד אלּ א ע שׂ יתי, לכב וֹ די 

ת א פ ה במח להעלת ְְְְֲֲִִַַַַָָצרי
מכללת אב מערתכתר ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֻֻ

ודּ אי.ּפ תח זרקא  ואמר, כּ מּק דם 
לאוֹ תוֹ  ּת פלּ ה להעלוֹ ת  בּ ב וֹ א
הּק לע אבן ׁש אוֹ ת ּה  כּ מוֹ  ידוּ ע. מקוֹ ם
 צרי  ּכ ידוּ ע, למקוֹ ם ׁש נּ זרקה
בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת פ לּ ה  מחׁש ב ּת וֹ  להעלוֹ ת
ׁש נּ אמר וּ מע ּט רת, מכללת אבן כתר 
 ׁש צּ רי בּ ם, זוֹ קף הזּ וֹ קף  כּ ל בּ ּה 

לׁש ם. להעלוֹ תּה 

אוֹ תּה וּ באוֹ ת וֹ  ׁש ּמ עלה  מק וֹ ם 
 ּכּ ר ו נחׁש  אפ לּ וּ  לבעלּה ,
גּ ב על אף יפסיק , לא עקב וֹ  על
אוֹ תּה  עקב. ּת ׁש וּ פ נּ וּ  ואּת ה בּ וֹ  ׁש נּ אמר
בּ ּה  ׁש נּ אמר יעקב , ׁש ל י' ׁש היא האבן

מט ) ישׂ ראל,(בראשית  אבן רעה  מם
[נ "א  להעלוֹ תּה  וצרי יפסיק. לא
אוֹ תּה , וּ כׁש ּמ וֹ ריד סוֹ ף. אין עד אוֹ תּה ]



יר"מאמרי  ה הר הקמת פו 

א') ויּ קרא(בּ ראׁש ית  אברהם  דּ א  א וֹ ר יהי 
דשׂ מאלא מּס טרא  ח ׁש יוֹ ם . לא וֹ ר אלהים

בּ יצחק בּ יּה  כ"ז)דאתמר ו ּת כהין (בראשית  
יעקב  לילה קרא  ולחׁש מראוֹ ת  עיניו
 וּ בח ׁש דימינא  בא וֹ ר  מ ּת רויה וּ  דאתל בּ ׁש 
דאמצעיתא עּמ וּ דא וּ בּת רויה וּ  דשׂ מאלא 

ע ּמ וּ ד. איהוּ 

הרה, מי  יתר חכמי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלמידי
חה  נפ  מ י רְִִֶֶֶַָָ

לפני עּמ וּ ד לילה הא ׁש  ועּמ וּ ד  יוֹ מם  הענן 
י"ג )העם דיליּה (שמות  מ ּס טרא  ענן . 

עּמ וּ ד  אׁש א דיליּה  מּס טרא   חׁש מיא,
דכתיב הוּ א  הדא  בּ ינייהוּ . ׁש לוֹ ם  (איוב איהוּ  

איהוּ כ"ה) וכד בּ מר וֹ מיו ׁש לוֹ ם  עוֹ שׂ ה 
יד)באמצעיתא זה(שמות  אל  זה  קרב ולא  

ולא לא א  מיא  קריב  לא ה לּ ילה , כל
ודא בּ ינייהוּ . אפריׁש  דאיה וּ  למיּ א  א ׁש א
ׁש ּמ אי  וּ בית ה לּ ל  בּ ית מחל וֹ קת  איהוּ 
תרין  וּ לקבלייה וּ  ׁש מים  לׁש ם  ׁש היא 
ושׂ ר וגבריאל מיכאל  דרקיעא  אמוֹ ראי 
נוּ ריא "ל , דאיהוּ  בּ יניהם  מכריע  ׁש לוֹ ם
נוּ ריאל דימינא מ ּס טרא  אתקרי א וּ ריאל
דלתּת א אדם ואיהוּ  דשׂ מאלא מ ּס טרא 
מארי  כּ ל על ׁש ליט ׁש מיּה  מטטרו "ן

דכתיב ה וּ א  הדא א')מתניתין (בּ רא ׁש ית  

חכמים ּת למידי א לּ ין היּ ם  בדגת  ויּ ר דּ וּ 
מּת ּמ ן  דירתי דאוֹ רייתא  בּ י ּמ א דּ מתר בּ ין

ח יּ ה . נפ ׁש 

דזכוון וּ בעוֹ ף מארי אלּ ין ה ׁש מים  
וירתין  לעילּ א ּפ רחין דּ בזכ וּ תה וֹ ן
בגדפין  יעוֹ פף עוֹ ף  דאיהוּ  רוּ חא  מ ּת ּמ ן
הארץ  עּמ י  א לּ ין וּ ב בּ המה  דּ עשׂ ה . בּ פקּ וּ דין

אברהם, זה אוֹ ר, יהי בּ וֹ  ׁש נּ אמר
מצּ ד   ח ׁש יוֹ ם. לאוֹ ר  אלהים ויּ קרא

בּ יצחק  בּ וֹ  ׁש נּ אמר כז)המאל, (שם  
קרא   ולחׁש מראוֹ ת, עיניו וּת כהין
מניהם  לב וּ ׁש  ׁש היה יעקב לילה.
שׂ מאל, ׁש ל  וּ בח ׁש ימין ׁש ל בּ אוֹ ר 
ע ּמ וּ ד. הוּ א  האמצעי עּמ וּ ד וּ בׁש ניהם

הרה, מי  יתר חכמי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלמידי
חה  נפ  מ י רְִִֶֶֶַָָ

לילה ּמ וּ דע  הא ׁש  ועּמ וּ ד יוֹ מם הענן  
ׁש לּ וֹ  מצּ ד הענן העם. לפני
עּמ וּ ד  אׁש . ׁש לּ וֹ  מצּ ד  החׁש מים.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ יניהם . ׁש לוֹ ם (איובהוּ א 
וּ כׁש הוּ א כח ) בּ מר וֹ מיו. ׁש לוֹ ם  ע וֹ שׂ ה

כּ ל  זה אל זה קרב  ולא - בּ אמצע
אׁש  ולא לאׁש , הּמ ים קרב  לא  הלּ ילה.
וזוֹ הי בּ יניהם. מפריד ׁש הוּ א לּמ ים,
ׁש היא  ׁש ּמ אי וּ בית  הלּ ל בּ ית מחלקת 
אמ וֹ ראים  ׁש ני  וּ כנגדּ ם ׁש מים, לׁש ם
ו שׂ ר וגבריאל, מיכאל הרקיע , ׁש ל
נוּ ריאל. ׁש הוּ א בּ יניהם, מכריע  ׁש לוֹ ם
נ וּ ריאל  היּ מין, מצּ ד נקרא אוּ ריאל
ׁש לּ מ ּט ה, אדם והוּ א המאל , מ צּ ד
בּ עלי כּ ל על ׁש וֹ לט  ׁש מ וֹ , מטטרו"ן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א )הּמ ׁש נה. ויּ ר דּ וּ (בראשית 
חכמים  ּת למידי  אלּ וּ  היּ ם, בּ דגת
ׁש יּ וֹ ר ׁש ים  הּת וֹ רה, בּ מי ׁש ּמ תר בּ ים

חיּ ה. נפ ׁש  מם

זכיּ וֹ ת,וּ בעוֹ ף בּ עלי אלּ וּ  - המים 
למעלה, ּפ וֹ רחים ׁש בּ זכוּ תם 
יע וֹ פף עוֹ ף  ׁש הוּ א ר וּ ח  מם ויוֹ רׁש ים
- וּ בבּ המה ע שׂ ה. בּ מצו וֹ ת בּ כּ נפים

יר"מאמרי  ה הר פז הקמת

בּ הוֹ ן  י"ד)דאתמר את אל(במדבר  ּת ירא וּ  
הם . לחמנוּ  כּ י  הארץ כאןעם  )מההשמטות(עד 

לכבד  אא  עיתי, לכב די  ְְִִִִִֶָָֹא 
ְִַָהכינה

ׁש מעוּ .ּפ תח ע לּ אין  ואמר  ׁש מעוֹ ן רבּ י 
מארי  אלּ ין אתכּ נ ׁש וּ . ּת ּת אין
בּ א וֹ מאה אליּ הוּ  ות ּת א . דּ לעילא  מתיב ּת א 
קרבא דּ הא  הכא, וּ נחית רׁש וּ  ט וֹ ל על
הכא , נחית ממנּ א  " ֹחנו אז דּ ּמ ן. ס גּ יאה 
דּ לא .יד דתחוֹ ת מתיבּת א מארי וכל  אנּת 
ליקרא א לּ א  עבידנא , דילי ליקרא

דׁש כינּת א .

ת א פ ה במח להעלת ְְְְֲֲִִַַַַָָצרי
מערת מכללת  אב ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֻֻכתר 

ודּ אי ּפ תח זרקא  ואמר. כּ מלקדּ מין 
להה וּ א צלוֹ תא  לס לּ קא בּ מית
דקירטא אבנא דּ ההיא כּ מה ידיע, אתר
לסלקא צרי הכי ידיע, לאתר  דּ אז דּ ריקת
אבן  ּת גּ א בּ ההיא  בּ צלוֹ תיּה  מחׁש בּת יּה 
הזּ וֹ קף  כּ ל בּ ּה  דּ א ּת מר וּ מעוּ טרת. מ וּ כללת 

ּת ּמ ן. לּה  לסלקא  דּ צרי בּ ם זוֹ קף 

דסליק)וּ בההוּ א בּ עלּה (אתר  לגבּ י ל ּה  
לא עקבוֹ  על  ּכּ רו נח ׁש  אפיל וּ 
ואּת ה בּ יּה  דּ אּת מר גּ ב על  אף  יפסיק.
דּ יעקב  י' דּ איהי אבן  ההיא  עקב. ּת ׁש וּ פנּ וּ 

בּ ּה  מט)דּ א ּת מר  אבן (בראשית  רוֹ עה מם  
לסלקא וצרי יפסיק. לא  לה)י שׂ ראל  (נ"א 

כּ ל בּ יּה  אּת מר לּה  נחית וכד ס וֹ ף. אין עד 
לנחתא דּ צרי , ּבּ ברו כּ וֹ רע (נ "א ה כּ וֹ רע 

כ "ד ד
ע"א

בּ הם ׁש נּ אמר  הארץ  ע ּמ י (במדברא לּ וּ  
לחמנוּ יד) כּ י הארץ עם את ּת יראוּ  אל 

ע"כ. הם .

לכבד  אא  עיתי, לכב די  ְְִִִִִֶָָֹא 
ְִַָהכינה

עליוֹ נים ּפ תח ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י 
התכּ נּ סוּ , ּת חּת וֹ נים ׁש מעוּ ,
ׁש לּ מעלה  היׁש יבה מ וֹ רי אלּ ה
קח ,עלי בּ ׁש בוּ עה אליּ ה וּ , וׁש לּ מּט ה.
גּ דוֹ ל  קרב  ׁש הרי לכאן, ורד ר ׁש וּ ת
אּת ה  לכאן רד הממ נּ ה,  ֹחנ ו הזדּ ּמ ן.
ׁש לּ א  ,יד ׁש ּת חת  היׁש יבה מוֹ רי  וכל
ה כינה. לכבוֹ ד אלּ א ע שׂ יתי, לכב וֹ די 

ת א פ ה במח להעלת ְְְְֲֲִִַַַַָָצרי
מכללת אב מערתכתר ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֻֻ

ודּ אי.ּפ תח זרקא  ואמר, כּ מּק דם 
לאוֹ תוֹ  ּת פלּ ה להעלוֹ ת  בּ ב וֹ א
הּק לע אבן ׁש אוֹ ת ּה  כּ מוֹ  ידוּ ע. מקוֹ ם
 צרי  ּכ ידוּ ע, למקוֹ ם ׁש נּ זרקה
בּ אוֹ תוֹ  בּ ּת פ לּ ה  מחׁש ב ּת וֹ  להעלוֹ ת
ׁש נּ אמר וּ מע ּט רת, מכללת אבן כתר 
 ׁש צּ רי בּ ם, זוֹ קף הזּ וֹ קף  כּ ל בּ ּה 

לׁש ם. להעלוֹ תּה 

אוֹ תּה וּ באוֹ ת וֹ  ׁש ּמ עלה  מק וֹ ם 
 ּכּ ר ו נחׁש  אפ לּ וּ  לבעלּה ,
גּ ב על אף יפסיק , לא עקב וֹ  על
אוֹ תּה  עקב. ּת ׁש וּ פ נּ וּ  ואּת ה בּ וֹ  ׁש נּ אמר
בּ ּה  ׁש נּ אמר יעקב , ׁש ל י' ׁש היא האבן

מט ) ישׂ ראל,(בראשית  אבן רעה  מם
[נ "א  להעלוֹ תּה  וצרי יפסיק. לא
אוֹ תּה , וּ כׁש ּמ וֹ ריד סוֹ ף. אין עד אוֹ תּה ]



יר"מאמרי  ה הר הקמת פח

ּת לה) אין יפסיקעד ולא לה)כלית, (נ"א 
לתּת א . לא לעילא  לא מנּ יּה 

ה לרא היתה ניה מאס  ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב
ּפ רקין לזמנין בּ ׁש ית בּ צדּ יק  ו' בּ על ּה  איה וּ  

בּ תרין  לגבּ ּה  נחת ׁש וֹ קין  דּ תרין
בּ תרין ו' בּ עלּה  איהוּ  לזמנא  (נ "א ׁש וֹ קין. 

בּ תרין דרועין) לגבּ ּה  דּ סליקת ּפ רקין ׁש ית
י "ה בּ ן  וא ּמ א  א בּ א  בּ ן איהוּ  לזמנין  דּ רוֹ עין.

לסלקא. וכד)צרי לעילא לה  לעילא(ס"א 
בּ הּפ וּ כא איהי לזמנין ּת ּמ ן סלקת וכד  לה'.
לסלקא צרי א  דא  כּ גוונא  י' י' וּ בין ו'

בּ ּה  דּ א ּת מר קיח)לגבּ יה מאסוּ (תהלים אבן 
ּפ נּ ה . לראׁש  היתה הבּ וֹ נים

דּ כלוכד בּ ריׁש א  לעילא, סליקת איהי 
מלאכ יּ יא וּ בגינ ּה  סלקא. ריׁש ין

ע "ב)אמרין כד וכד (דף כּ בוֹ דוֹ . מק וֹ ם א יּ "ה  
לא ' איהי (לעילא)סליקת א , דא  כּ גוונא 

כּ ת"ר. ריׁש יּה  על  עטרה  דּ א ' בּ ריׁש א ּת גּ א 
ואתע ּט רת  לתּת א נק וּ דא  נחתא וכד

דא  כּ גוונא  בּ יּה  קמץ)נחיתת וכד (נ "א  . 
וכד  דטעמי. בּ רזא ּת גּ א  אתקרי סליקת
מתיחד  וכד  נק וּ דה . אתקריאת נחיתת

איהי  אות)עּמ ּה  מנּ יּה (אתקריאת  כּ לילא  ז' 
דּ כלּ א . ׁש ביעאה  דּ איה וּ  בּ רי"ת  אוֹ ת

כד ד
ע"ב 

, ּבּ ברו כּ וֹ רע  הכּ וֹ רע כּ ל בּ וֹ  נאמר 
ולא  ּת כלית, אין  עד להוֹ רידּה  ׁש צּ רי
למעלה  לא מּמ נּ וּ  אוֹ תּה ] [נ"א יפסיק

למ ּט ה. ולא 

ה לרא היתה ניה מאס  ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב
בּ ׁש ה לפעמים בּ צדּ יק  ו' הוּ א בּ עלּה  

ׁש וֹ קים  ׁש ּת י ׁש ל פרקים 
לפעמים  ׁש וֹ קים. בּ ׁש ּת י  אליה  יוֹ רד
זרוֹ ע וֹ ת], [נ"א בּ ׁש ּת י ו' הוּ א בּ עלּה 
בּ ׁש ּת י אליו ׁש ע וֹ לה פרקים ׁש ה
ואּמ א, אבּ א בּ ן  הוּ א לפעמים זרוֹ ע וֹ ת.
למעלה  [לּה  להעל וֹ ת צרי י"ה, בּ ן
ׁש ם, וּ כׁש עוֹ לה לה'. למעלה וכאׁש ר]
כּ מ וֹ  י ' י ' וּ בין  ו '  ּבּ הּפ ו היא לפעמים
ׁש נּ אמר אליו, להעלוֹ תּה  צרי א זה

קיח )בּ ּה  הבּ וֹ נים (תהלים  מאס וּ  אבן 
ּפ נּ ה. לראׁש  היתה

כּ ל וּ כ ׁש היא בּ ראׁש  למעלה , ע וֹ לה 
עוֹ לה, היא הראׁש ים
איּ "ה  אוֹ מרים ה ּמ לאכים וּ בגללּה 
[למעלה] לא' וּ כׁש עוֹ לה כּ בוֹ דוֹ . מקוֹ ם
א' ׁש ל בּ ראׁש  כּ תר  היא א, זה כּ מ וֹ 
וּ כׁש יּ וֹ רדת  כּ ת"ר . ראׁש וֹ  על עטרה 

יוֹ רדת  וּ מתע ּט רת , למּט ה בּ ּה נק דּ ה 
נקראת  וּ כׁש ע וֹ לה  קמץ ]. [א זה כּ מ וֹ 
וּ כׁש יּ וֹ רדת  הּט עמים, בּ ס וֹ ד כּ תר 
היא  עּמ ּה  וּ כׁש ּמ תיחד נק דּ ה. נקראת
מ ּמ נּ וּ  כלוּ לה היא ז', א וֹ ת] [נקראת 
הכּ ל. ׁש ל ׁש ביעי  ׁש הוּ א בּ רי"ת, אוֹ ת

יר"מאמרי  ה הר פטהקמת

מה היא  . יהיה  וצדק  למה  ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאב
ספירה ל יְִֵָָ

דכלוּ בודּ אי בּ נייא  היא אבנא האי 
דּ א  וּ בגין כה)עלמין . אבן (דברים 

כּ ל בּ ין מ דּ ה איהי .ל יהיה וצדק ׁש לימה
ספירה. דּ כל וּ ספירה  וכלספירה. (נ"א 

וּ בּה ספירה) דּ יל ּה  ׁש יעוּ ר  לע שׂ ר . סליקת בּ ּה 
בה) ו ' א ּמ וֹ ת (נ"א עשׂ ר א ּמ ה  אתעבידת 

דמ לּ ה ורזא  וּ ספירה . ספירה כּ ל  בּ ין א וֹ ר
מאה . כּ לּ א  וּ בין הקּ רׁש   א וֹ ר א ּמ וֹ ת ע שׂ ר 
ס לּ קא זמנין עשׂ ר וּ פרק ּפ רק  בּ ין י' איהוּ 

א ּמ ה .(מארי)לּמ דּ ה. דמאה 

לע נקראת מ ה  מ ה  ְִִִֵָָָָל
י"וכּ ל וא נּ וּ ן עוֹ לם . אתקרי וּ מדּ ה  מדּ ה 

דילי ּה . מ דּ ה  י' ׁש קל ו' וּ מדּ ה . ׁש יעוּ ר
וחמ ׁש   אוֹ ר א ּמ וֹ ת  חמׁש  דמ דּ ה וׁש עוּ רא 
רקיע דכל  ׁש עוּ רא לקבל  ואנּ וּ ן רחב. א ּמ וֹ ת 
וא נּ וּ ן  ּפ וּ תייּה . ות"ק אוּ רכּ יּה  ת"ק  דּ מהל
ידו"ד. בּ אתוון קוֹ מה ׁש עוּ ר ל הרי ה "ה .
רקיעין  חמׁש  ה מים . רקיע  איה וּ  ו' דּ את 
ה ' ׁש מים ה ' אתקריא וּ  א לּ ין ה' דּ יליּה 
עלּ אין  חמׁש  בּ מים . דּ כלילן רקיעין חמׁש 
ו' בּ חמ ׁש . חמׁש  ה "ה וא נּ וּ ן ה מים . ׁש מי 
י' לוֹ ן  ׁש ביעאה י' ל וֹ ן. ׁש תיתאה  רקיע 
א נּ וּ ן  והכי י"ד. וסלקין בּ ׁש בעה  ׁש בעה 
כּ גלדי  ׁש בעה  גּ בּ י על  ׁש בעה ארעין

עיינין. בּ תרין רמיזן וכלה וּ  בּ צלים.

וכלי' ,ארי עוֹ לם  ו' קטן. עוֹ לם  אתקרי
עוֹ לם לגבּ י ׁש אל ּת ין למׁש אל  דּ בעי מאן

מה היא  . יהיה  וצדק  למה  ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאב
ספירה ל יְִֵָָ

כּ ל וּ בודּ אי  בּ נין  היא זוֹ  ׁש אבן  
ולכן כה )הע וֹ למ וֹ ת , (דברים  

מ דּ ה  היא . ּל יהיה  וצדק  ׁש למה אבן 
כּ ל  ׁש ל וּ ספירה ספירה, כּ ל בּ ין
ע וֹ לה  בּ ּה  ספירה ] וכל [נ"א ספירה,
נע שׂ ית  וּ בּה  ׁש לּ ּה . העוּ ר לע שׂ ר,
ספירה  כּ ל בּ ין  אר א ּמ וֹ ת  עשׂ ר אּמ ה
אּמ וֹ ת  עשׂ ר - הדּ בר  וס וֹ ד וּ ספירה .
היא  י ' מאה . הכּ ל וּ בין הּק ר ׁש ,  אר
ע וֹ לה  ּפ עמים ע שׂ ר  וּ פרק  ּפ רק בּ ין

אּמ ה. מאה ׁש ל [בּ על] למדּ ה

לע נקראת מ ה  מ ה  ְִִִֵָָָָל
הם כּ ל  וי"ו עוֹ לם, נקראת וּ מדּ ה מדּ ה 

מ דּ ה  י' ׁש קל, ו' וּ מדּ ה. ׁש עוּ ר
 אר אּמ וֹ ת חמׁש  הּמ דּ ה וׁש ע וּ ר ׁש לּ ּה .
ׁש עוּ ר כּ נגד והם רחב. אּמ וֹ ת וחמ ׁש 
מאוֹ ת  חמׁש  ׁש ּמ הל רקיע  כּ ל ׁש ל
ה"ה. והם  רחבּ וֹ , מאוֹ ת וחמׁש  אר כּ וֹ 
יהו"ה. בּ אוֹ תיּ וֹ ת קוֹ מה  ׁש ע וּ ר ל הרי
חמה  המים. רקיע הוּ א ו' ׁש אוֹ ת 
ׁש מים. ה' נקראוּ  א לּ ה ה' ׁש לּ וֹ  רקיעים
בּ מים, ׁש כּ לוּ לים רקיעים חמ ה ה'
והם  המים . ׁש מי עליוֹ נים חמה
ׁש י רקיע ו' חמׁש . עם חמ ׁש  ה"ה 
ׁש בעה  י' להם. ׁש ביעי י' להם.
הארצ וֹ ת  הם וכן  י"ד. ועוֹ לים בּ ׁש בעה 
גּ לדי כּ מוֹ  ׁש בעה גּ בּ י על  ׁש בעה
עינים. בּ ׁש ּת י  רמוּ זים  וכלּ ם  בצלים ,

א י' עוֹ לם ו' קטן, עוֹ לם וכל נקרא .ר 
לע וֹ לם  ׁש אלוֹ ת  לׁש אל ׁש רוֹ צה מי



יר"מאמרי  ה הר הקמת פח

ּת לה) אין יפסיקעד ולא לה)כלית, (נ"א 
לתּת א . לא לעילא  לא מנּ יּה 

ה לרא היתה ניה מאס  ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב
ּפ רקין לזמנין בּ ׁש ית בּ צדּ יק  ו' בּ על ּה  איה וּ  

בּ תרין  לגבּ ּה  נחת ׁש וֹ קין  דּ תרין
בּ תרין ו' בּ עלּה  איהוּ  לזמנא  (נ "א ׁש וֹ קין. 

בּ תרין דרועין) לגבּ ּה  דּ סליקת ּפ רקין ׁש ית
י "ה בּ ן  וא ּמ א  א בּ א  בּ ן איהוּ  לזמנין  דּ רוֹ עין.

לסלקא. וכד)צרי לעילא לה  לעילא(ס"א 
בּ הּפ וּ כא איהי לזמנין ּת ּמ ן סלקת וכד  לה'.
לסלקא צרי א  דא  כּ גוונא  י' י' וּ בין ו'

בּ ּה  דּ א ּת מר קיח)לגבּ יה מאסוּ (תהלים אבן 
ּפ נּ ה . לראׁש  היתה הבּ וֹ נים

דּ כלוכד בּ ריׁש א  לעילא, סליקת איהי 
מלאכ יּ יא וּ בגינ ּה  סלקא. ריׁש ין

ע "ב)אמרין כד וכד (דף כּ בוֹ דוֹ . מק וֹ ם א יּ "ה  
לא ' איהי (לעילא)סליקת א , דא  כּ גוונא 

כּ ת"ר. ריׁש יּה  על  עטרה  דּ א ' בּ ריׁש א ּת גּ א 
ואתע ּט רת  לתּת א נק וּ דא  נחתא וכד

דא  כּ גוונא  בּ יּה  קמץ)נחיתת וכד (נ "א  . 
וכד  דטעמי. בּ רזא ּת גּ א  אתקרי סליקת
מתיחד  וכד  נק וּ דה . אתקריאת נחיתת

איהי  אות)עּמ ּה  מנּ יּה (אתקריאת  כּ לילא  ז' 
דּ כלּ א . ׁש ביעאה  דּ איה וּ  בּ רי"ת  אוֹ ת

כד ד
ע"ב 

, ּבּ ברו כּ וֹ רע  הכּ וֹ רע כּ ל בּ וֹ  נאמר 
ולא  ּת כלית, אין  עד להוֹ רידּה  ׁש צּ רי
למעלה  לא מּמ נּ וּ  אוֹ תּה ] [נ"א יפסיק

למ ּט ה. ולא 

ה לרא היתה ניה מאס  ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב
בּ ׁש ה לפעמים בּ צדּ יק  ו' הוּ א בּ עלּה  

ׁש וֹ קים  ׁש ּת י ׁש ל פרקים 
לפעמים  ׁש וֹ קים. בּ ׁש ּת י  אליה  יוֹ רד
זרוֹ ע וֹ ת], [נ"א בּ ׁש ּת י ו' הוּ א בּ עלּה 
בּ ׁש ּת י אליו ׁש ע וֹ לה פרקים ׁש ה
ואּמ א, אבּ א בּ ן  הוּ א לפעמים זרוֹ ע וֹ ת.
למעלה  [לּה  להעל וֹ ת צרי י"ה, בּ ן
ׁש ם, וּ כׁש עוֹ לה לה'. למעלה וכאׁש ר]
כּ מ וֹ  י ' י ' וּ בין  ו '  ּבּ הּפ ו היא לפעמים
ׁש נּ אמר אליו, להעלוֹ תּה  צרי א זה

קיח )בּ ּה  הבּ וֹ נים (תהלים  מאס וּ  אבן 
ּפ נּ ה. לראׁש  היתה

כּ ל וּ כ ׁש היא בּ ראׁש  למעלה , ע וֹ לה 
עוֹ לה, היא הראׁש ים
איּ "ה  אוֹ מרים ה ּמ לאכים וּ בגללּה 
[למעלה] לא' וּ כׁש עוֹ לה כּ בוֹ דוֹ . מקוֹ ם
א' ׁש ל בּ ראׁש  כּ תר  היא א, זה כּ מ וֹ 
וּ כׁש יּ וֹ רדת  כּ ת"ר . ראׁש וֹ  על עטרה 

יוֹ רדת  וּ מתע ּט רת , למּט ה בּ ּה נק דּ ה 
נקראת  וּ כׁש ע וֹ לה  קמץ ]. [א זה כּ מ וֹ 
וּ כׁש יּ וֹ רדת  הּט עמים, בּ ס וֹ ד כּ תר 
היא  עּמ ּה  וּ כׁש ּמ תיחד נק דּ ה. נקראת
מ ּמ נּ וּ  כלוּ לה היא ז', א וֹ ת] [נקראת 
הכּ ל. ׁש ל ׁש ביעי  ׁש הוּ א בּ רי"ת, אוֹ ת

יר"מאמרי  ה הר פטהקמת

מה היא  . יהיה  וצדק  למה  ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאב
ספירה ל יְִֵָָ

דכלוּ בודּ אי בּ נייא  היא אבנא האי 
דּ א  וּ בגין כה)עלמין . אבן (דברים 

כּ ל בּ ין מ דּ ה איהי .ל יהיה וצדק ׁש לימה
ספירה. דּ כל וּ ספירה  וכלספירה. (נ"א 

וּ בּה ספירה) דּ יל ּה  ׁש יעוּ ר  לע שׂ ר . סליקת בּ ּה 
בה) ו ' א ּמ וֹ ת (נ"א עשׂ ר א ּמ ה  אתעבידת 

דמ לּ ה ורזא  וּ ספירה . ספירה כּ ל  בּ ין א וֹ ר
מאה . כּ לּ א  וּ בין הקּ רׁש   א וֹ ר א ּמ וֹ ת ע שׂ ר 
ס לּ קא זמנין עשׂ ר וּ פרק ּפ רק  בּ ין י' איהוּ 

א ּמ ה .(מארי)לּמ דּ ה. דמאה 

לע נקראת מ ה  מ ה  ְִִִֵָָָָל
י"וכּ ל וא נּ וּ ן עוֹ לם . אתקרי וּ מדּ ה  מדּ ה 

דילי ּה . מ דּ ה  י' ׁש קל ו' וּ מדּ ה . ׁש יעוּ ר
וחמ ׁש   אוֹ ר א ּמ וֹ ת  חמׁש  דמ דּ ה וׁש עוּ רא 
רקיע דכל  ׁש עוּ רא לקבל  ואנּ וּ ן רחב. א ּמ וֹ ת 
וא נּ וּ ן  ּפ וּ תייּה . ות"ק אוּ רכּ יּה  ת"ק  דּ מהל
ידו"ד. בּ אתוון קוֹ מה ׁש עוּ ר ל הרי ה "ה .
רקיעין  חמׁש  ה מים . רקיע  איה וּ  ו' דּ את 
ה ' ׁש מים ה ' אתקריא וּ  א לּ ין ה' דּ יליּה 
עלּ אין  חמׁש  בּ מים . דּ כלילן רקיעין חמׁש 
ו' בּ חמ ׁש . חמׁש  ה "ה וא נּ וּ ן ה מים . ׁש מי 
י' לוֹ ן  ׁש ביעאה י' ל וֹ ן. ׁש תיתאה  רקיע 
א נּ וּ ן  והכי י"ד. וסלקין בּ ׁש בעה  ׁש בעה 
כּ גלדי  ׁש בעה  גּ בּ י על  ׁש בעה ארעין

עיינין. בּ תרין רמיזן וכלה וּ  בּ צלים.

וכלי' ,ארי עוֹ לם  ו' קטן. עוֹ לם  אתקרי
עוֹ לם לגבּ י ׁש אל ּת ין למׁש אל  דּ בעי מאן

מה היא  . יהיה  וצדק  למה  ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָאב
ספירה ל יְִֵָָ

כּ ל וּ בודּ אי  בּ נין  היא זוֹ  ׁש אבן  
ולכן כה )הע וֹ למ וֹ ת , (דברים  

מ דּ ה  היא . ּל יהיה  וצדק  ׁש למה אבן 
כּ ל  ׁש ל וּ ספירה ספירה, כּ ל בּ ין
ע וֹ לה  בּ ּה  ספירה ] וכל [נ"א ספירה,
נע שׂ ית  וּ בּה  ׁש לּ ּה . העוּ ר לע שׂ ר,
ספירה  כּ ל בּ ין  אר א ּמ וֹ ת  עשׂ ר אּמ ה
אּמ וֹ ת  עשׂ ר - הדּ בר  וס וֹ ד וּ ספירה .
היא  י ' מאה . הכּ ל וּ בין הּק ר ׁש ,  אר
ע וֹ לה  ּפ עמים ע שׂ ר  וּ פרק  ּפ רק בּ ין

אּמ ה. מאה ׁש ל [בּ על] למדּ ה

לע נקראת מ ה  מ ה  ְִִִֵָָָָל
הם כּ ל  וי"ו עוֹ לם, נקראת וּ מדּ ה מדּ ה 

מ דּ ה  י' ׁש קל, ו' וּ מדּ ה. ׁש עוּ ר
 אר אּמ וֹ ת חמׁש  הּמ דּ ה וׁש ע וּ ר ׁש לּ ּה .
ׁש עוּ ר כּ נגד והם רחב. אּמ וֹ ת וחמ ׁש 
מאוֹ ת  חמׁש  ׁש ּמ הל רקיע  כּ ל ׁש ל
ה"ה. והם  רחבּ וֹ , מאוֹ ת וחמׁש  אר כּ וֹ 
יהו"ה. בּ אוֹ תיּ וֹ ת קוֹ מה  ׁש ע וּ ר ל הרי
חמה  המים. רקיע הוּ א ו' ׁש אוֹ ת 
ׁש מים. ה' נקראוּ  א לּ ה ה' ׁש לּ וֹ  רקיעים
בּ מים, ׁש כּ לוּ לים רקיעים חמ ה ה'
והם  המים . ׁש מי עליוֹ נים חמה
ׁש י רקיע ו' חמׁש . עם חמ ׁש  ה"ה 
ׁש בעה  י' להם. ׁש ביעי י' להם.
הארצ וֹ ת  הם וכן  י"ד. ועוֹ לים בּ ׁש בעה 
גּ לדי כּ מוֹ  ׁש בעה גּ בּ י על  ׁש בעה
עינים. בּ ׁש ּת י  רמוּ זים  וכלּ ם  בצלים ,

א י' עוֹ לם ו' קטן, עוֹ לם וכל נקרא .ר 
לע וֹ לם  ׁש אלוֹ ת  לׁש אל ׁש רוֹ צה מי



יר"מאמרי  ה הר הקמת צ

דּ ׁש איל מאן  וכל  בּ יּה . לאר כּ א  צרי ארי
דּ א ועל לקצרא. צרי קצר בּ עוֹ לם
אדם אין  לקצּ ר ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם  א וּ קמוּ ה 

.להארי ראי

יב)בּ צלוֹ תיןלקצּ ר  נא(במדבר רפא  נא  אל 
להארי דּ י'. בּ נקוּ דה  (מסטרא לּה . 

ו ) וּ להתנ ּפ ל דאות  ט). פ"ו )(ב (דברים  וכולא פ ' .את  
לילה וּ מ' יוֹ ם  מ ' כּ רא ׁש וֹ נה  יי  לפני ואתנּפ ל 

אתעביד (חד)כּ לּ א  בּ אמצע נקוּ דה י' מ"ם . 
לארכּ א צרי דחס "ד מ ּס טרא  מי"ם 
ידו"ד  וסליק  קדּ יׁש א וּ בׁש מא  בּ צלוֹ תא 

דּ איהוּ (וצריך)בּ רביע דא בּ תנ וּ עה לארכּ א  
ד ׁש ברים מּס טרא לק צּ ר דּ תקיעה. רזא
בּ תר וּ עה בּ אריכ וּ . ולא  בּ קצירוּ  לא בּ ינוֹ ני,
ׁש לׁש לת  דאיהי דּ אמצעיתא  דּ עּמ וּ דא

ה קּ ד ׁש . ׁש קל דּ תרווייהוּ 

ׁש בריםלקביל  חוֹ לם, איה וּ  דּ סליק רביע  
לס לּ קא בּ עא  דּ א ׁש בא . לקביל 
א נּ וּ ן  דּ א וּ בגין לּה . לנחתא  בּ עא  ודא קלא 
לא וקלא  ּת ּת אה  ׁש כינּת א בּ ח ׁש אי ׁש ברים 

אמר, דא ּת  כּ מא א)יׁש ּת מע א (שמואל 
ׁש לׁש לת  דא  ּת ר וּ עה  יׁש מע. לא  וקוֹ ל ּה 
דּ רקיע כּ גוונא  ואית בּ תרווייהוּ . אחיד
חיריק  נק וּ דה  ואיהי ּת יבה  בּ יּה  ה ּמ ארי
כּ גוונא דּ לית נקוּ דה לית דּ חלם . כּ גוונא 
ׁש בא סגוֹ ל ּת א. לגבּ י סגוֹ ל בּ טעמי. דילּה 
נקוּ די  ל וֹ ן ּת ׁש כּ ח  כּ לה וּ  גּ ד וֹ ל . זקף לגבּ י
ּפ תח טמירין. רזין דּ ידע למאן טעמי לגבּ י
סגוֹ ל ּת א .  הוֹ ל ׁש וֹ פר  מקּ ף זרקא  ואמר
מלך. יי שמאלא סגול נקודת מלך. יי ימין נקודת  (פתח

מי וכל בּ וֹ . להארי צרי , אר
לק צּ ר . צרי קצר , בּ עוֹ לם ׁש וֹ אל
- לקצּ ר ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם בּ ארוּ , זה ועל

.להארי ראי אדם אין 

-לקצּ ר יב )בּ ּת פלּ וֹ ת נא (במדבר אל 
י' ׁש ל בּ נּ ק דּ ה  לּה . נא רפא
וּ להתנּפ ל  ו ']. א וֹ ת ׁש ל [מצּ ד  להארי

ט )- פ "ו](דברים  והכּ ל פ '. [בּ אוֹ ת
ארבּ עים  כּ ראׁש נה ה' לפני  ואתנ ּפ ל
[אחד]. הכּ ל לילה . ואר בּ עים יוֹ ם
מי"ם  נעשׂ ית בּ אמצע נקדּ ה י' מ "ם,
בּ ּת פ לּ ה   להארי צרי החס"ד מ צּ ד
בּ רביע יהו"ה  וע וֹ לה  הּק דוֹ ׁש , וּ ב ם
ׁש הוּ א  זוֹ  בּ תנוּ עה להארי [וצרי]
הברים. מצּ ד לקצּ ר הּת קיעה. ס וֹ ד
באריכוּ ת, ולא בקצּ וּ ר לא - בּ ינוֹ ני
ׁש היא  האמצעי  הע ּמ וּ ד ׁש ל בּ ּת רוּ עה

הּק דׁש . ׁש קל ׁש ניהם ׁש לׁש לת,

ׁש ברים כּ נגד  חלם . ע וֹ לה ׁש הוּ א  רביע 
להעלוֹ ת   צרי זה  ׁש בא. כּ נגד
ולכן  אוֹ ת וֹ . לה וֹ ריד צרי וזה ק וֹ ל,
ׁש כינה  בּ חׁש אי  ׁש ברים אוֹ תם 
כּ מ וֹ  ימע, לא  וקוֹ ל תחּת וֹ נה,

א )ׁש נּ אמר א ימע .(שמואל לא וקוֹ לּה  
בּ ׁש ניהם. אחוּ ז ׁש לׁש לת זוֹ  ּת ר וּ עה
ּת בה, בּ וֹ   הּמ ארי הרקיע כּ מ וֹ  ויׁש 
אין  חלם. כּ מוֹ  חיריק נקוּ דה והיא
סגּ וֹ ל  בּ ּט עמים . כּ מ וֹ תּה  ׁש אין נק דּ ה 
כּ לּ ם  גּ דוֹ ל. זקף  אל ׁש בא סגוֹ לּת א. אל
למי הּט עמים אצל נק דּ וֹ ת  להם ּת מצא
ואמר , ּפ תח טמירים. סוֹ דוֹ ת  ׁש יּ וֹ דע
סג וֹ לּת א. הוֹ ל ׁש וֹ פר  מּק ף זרקא

יר"מאמרי  ה הר צא הקמת

דא  מלך יי אמר אחא  רבי לתתא. ימלוך יי באמצעיתא

ארון  דא ימלוך יי תפארת. דא  מלך יי עלאה. עלמא

:הברית)

וציק לרקיע עד האר מ אחד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעד
מת ר – יקיצ כראל  מְְְְִִִִֵֵֶַַָ

לרקיעּת אנא עד הארץ  מן אחד ע ּמ וּ ד 
הצּ דּ יקים ׁש ם על ׁש מ וֹ  וצ דּ יק
לאו ואם  מתגבּ ר צ דּ יקים וּ כּ ׁש ישׂ ראל 
דּ כּת יב  הע וֹ לם  כּ ל  סוֹ בל  והוּ א  מתחל ׁש 

י') לא(מׁש לי חלׁש  ואם עוֹ לם . יס וֹ ד וצדּ יק 
העוֹ לם. להתקיּ ים כאןיוּ כל  )מההשמטות(עד  

חה  לנפ  האד ְְִֶֶַַָָָָויהי
ׁש כינּת אויּ ּפ ח דּ א  ח יּ ים . נׁש מת בּ אּפ יו 

א ּת מר ועלּה  ּת יוּ בּת א. עדן עלּ אה .
עּמ וּ דא דּ א הגּ ן  ֹבּ תו החיּ ים  ועץ 
ּת לת  ּת ּת אה. ׁש כינּת א ה גּ "ן דאמצעיתא.
לגבּ י ּה . נפׁש א  ר וּ חא  נ ׁש מתא  אנּ וּ ן קטירין
מ ּפ יו דּ איה וּ  ח יּ ה. לנפ ׁש  האדם ויהי  וּ בה וֹ ן
נ ׁש מת  דּ איהי לׁש כינ ּת א  אתקרי מ ּמ ׁש 
לעילא . סליק א לּ ין מלּ ין דּ אמר מיּ ד ח יּ ים.
מלאכא בּ ודּ אי חברייא  ׁש מע וֹ ן רבּ י אמר 
אתר. מכּ ל לנא  אית סמי וּ בודּ אי  הוה .

את ּפ תח  אלהים  יי ויּ קּ ח אבתריּה : קרא 
ויּ קּ ח וגו'. עדן  בּ גן ויּ נּ יחה וּ  האדם
יס וֹ דין  מד' לי ּה  נטיל  א לּ א  ליּה . נטיל מאן
לארבּ עה והיה  י ּפ רד  וּ מ ם  בּ הוֹ ן דּ א ּת מר

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
מא)

כז   ד
ע"א

סגּ וֹ ל  נק דּ ת .מל ה' ימין נק דּ ת [ּפ ּת ח 
 ֹימלו ה' בּ אמצע .מל ה' שׂ מאל
זה  מל ה' אמר , אחא רבּ י למ ּט ה.
ה' תפארת , זה מל ה' עליוֹ ן , ע וֹ לם 

הבּ רית]. ארוֹ ן זה  ֹימלו

וציק לרקיע עד האר מ אחד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעד
מת ר – יקיצ כראל  מְְְְִִִִֵֵֶַַָ

עד ׁש נינוּ , הארץ  מן  אחד ע ּמ וּ ד 
ׁש ם  על ׁש מוֹ  וצדּ יק  לרקיע
- צדּ יקים וּ כׁש יּ שׂ ראל הצּ דּ יקים,
והוּ א  מתח לּ ׁש , - לאו  ואם  מתגּ בּ ר,

ׁש כּ תוּ ב הע וֹ לם , כּ ל י )ס וֹ בל (משלי 
לא  ח לּ ׁש , ואם עוֹ לם, יס וֹ ד וצ דּ יק

ע"כ. העוֹ לם: להתק יּ ם יוּ כל

חה  לנפ  האד ְְִֶֶַַָָָָויהי
ׁש כינה ויּ ּפ ח זוֹ  - ח יּ ים נׁש מת  בּ אּפ יו 

ועליה  ּת ׁש וּ בה. - עדן עליוֹ נה.
זה  הגּ ן.  ֹבּ תו הח יּ ים ועץ  נאמר 
ׁש כינה  הגּ "ן  האמצעי . הע ּמ וּ ד
נׁש מה  הם, קׁש רים  ׁש לׁש ה תחּת וֹ נה.
האדם  ויהי וּ בהם אצלוֹ , ונפׁש  ר וּ ח 
נקרא  מּפ יו  מ ּמ ׁש  ׁש הוּ א חיּ ה, לנפ ׁש 
מיּ ד  חיּ ים. נ ׁש מת  ׁש היא לכינה
למעלה. עלה אלּ וּ , דּ ברים ׁש אמר 
זה  בּ ודּ אי חברים, ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר 
מ כּ ל  לנוּ  יׁש  ּת וֹ מ וּ בודּ אי  ,מלא היה

מקוֹ ם.

אלהים ּפ תח  ה' ויּ ּק ח אחריו: הּפ ס וּ ק  
וג וֹ '. עדן בגן ויּ נּ חהוּ  האדם את 
לקח אלּ א  אוֹ תוֹ ? לקח  מאין  - ויּ ּק ח
בּ הם  ׁש נּ אמר יסוֹ דוֹ ת מארבּ עה אוֹ תוֹ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת צ

דּ ׁש איל מאן  וכל  בּ יּה . לאר כּ א  צרי ארי
דּ א ועל לקצרא. צרי קצר בּ עוֹ לם
אדם אין  לקצּ ר ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם  א וּ קמוּ ה 

.להארי ראי

יב)בּ צלוֹ תיןלקצּ ר  נא(במדבר רפא  נא  אל 
להארי דּ י'. בּ נקוּ דה  (מסטרא לּה . 

ו ) וּ להתנ ּפ ל דאות  ט). פ"ו )(ב (דברים  וכולא פ ' .את  
לילה וּ מ' יוֹ ם  מ ' כּ רא ׁש וֹ נה  יי  לפני ואתנּפ ל 

אתעביד (חד)כּ לּ א  בּ אמצע נקוּ דה י' מ"ם . 
לארכּ א צרי דחס "ד מ ּס טרא  מי"ם 
ידו"ד  וסליק  קדּ יׁש א וּ בׁש מא  בּ צלוֹ תא 

דּ איהוּ (וצריך)בּ רביע דא בּ תנ וּ עה לארכּ א  
ד ׁש ברים מּס טרא לק צּ ר דּ תקיעה. רזא
בּ תר וּ עה בּ אריכ וּ . ולא  בּ קצירוּ  לא בּ ינוֹ ני,
ׁש לׁש לת  דאיהי דּ אמצעיתא  דּ עּמ וּ דא

ה קּ ד ׁש . ׁש קל דּ תרווייהוּ 

ׁש בריםלקביל  חוֹ לם, איה וּ  דּ סליק רביע  
לס לּ קא בּ עא  דּ א ׁש בא . לקביל 
א נּ וּ ן  דּ א וּ בגין לּה . לנחתא  בּ עא  ודא קלא 
לא וקלא  ּת ּת אה  ׁש כינּת א בּ ח ׁש אי ׁש ברים 

אמר, דא ּת  כּ מא א)יׁש ּת מע א (שמואל 
ׁש לׁש לת  דא  ּת ר וּ עה  יׁש מע. לא  וקוֹ ל ּה 
דּ רקיע כּ גוונא  ואית בּ תרווייהוּ . אחיד
חיריק  נק וּ דה  ואיהי ּת יבה  בּ יּה  ה ּמ ארי
כּ גוונא דּ לית נקוּ דה לית דּ חלם . כּ גוונא 
ׁש בא סגוֹ ל ּת א. לגבּ י סגוֹ ל בּ טעמי. דילּה 
נקוּ די  ל וֹ ן ּת ׁש כּ ח  כּ לה וּ  גּ ד וֹ ל . זקף לגבּ י
ּפ תח טמירין. רזין דּ ידע למאן טעמי לגבּ י
סגוֹ ל ּת א .  הוֹ ל ׁש וֹ פר  מקּ ף זרקא  ואמר
מלך. יי שמאלא סגול נקודת מלך. יי ימין נקודת  (פתח

מי וכל בּ וֹ . להארי צרי , אר
לק צּ ר . צרי קצר , בּ עוֹ לם ׁש וֹ אל
- לקצּ ר ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם בּ ארוּ , זה ועל

.להארי ראי אדם אין 

-לקצּ ר יב )בּ ּת פלּ וֹ ת נא (במדבר אל 
י' ׁש ל בּ נּ ק דּ ה  לּה . נא רפא
וּ להתנּפ ל  ו ']. א וֹ ת ׁש ל [מצּ ד  להארי

ט )- פ "ו](דברים  והכּ ל פ '. [בּ אוֹ ת
ארבּ עים  כּ ראׁש נה ה' לפני  ואתנ ּפ ל
[אחד]. הכּ ל לילה . ואר בּ עים יוֹ ם
מי"ם  נעשׂ ית בּ אמצע נקדּ ה י' מ "ם,
בּ ּת פ לּ ה   להארי צרי החס"ד מ צּ ד
בּ רביע יהו"ה  וע וֹ לה  הּק דוֹ ׁש , וּ ב ם
ׁש הוּ א  זוֹ  בּ תנוּ עה להארי [וצרי]
הברים. מצּ ד לקצּ ר הּת קיעה. ס וֹ ד
באריכוּ ת, ולא בקצּ וּ ר לא - בּ ינוֹ ני
ׁש היא  האמצעי  הע ּמ וּ ד ׁש ל בּ ּת רוּ עה

הּק דׁש . ׁש קל ׁש ניהם ׁש לׁש לת,

ׁש ברים כּ נגד  חלם . ע וֹ לה ׁש הוּ א  רביע 
להעלוֹ ת   צרי זה  ׁש בא. כּ נגד
ולכן  אוֹ ת וֹ . לה וֹ ריד צרי וזה ק וֹ ל,
ׁש כינה  בּ חׁש אי  ׁש ברים אוֹ תם 
כּ מ וֹ  ימע, לא  וקוֹ ל תחּת וֹ נה,

א )ׁש נּ אמר א ימע .(שמואל לא וקוֹ לּה  
בּ ׁש ניהם. אחוּ ז ׁש לׁש לת זוֹ  ּת ר וּ עה
ּת בה, בּ וֹ   הּמ ארי הרקיע כּ מ וֹ  ויׁש 
אין  חלם. כּ מוֹ  חיריק נקוּ דה והיא
סגּ וֹ ל  בּ ּט עמים . כּ מ וֹ תּה  ׁש אין נק דּ ה 
כּ לּ ם  גּ דוֹ ל. זקף  אל ׁש בא סגוֹ לּת א. אל
למי הּט עמים אצל נק דּ וֹ ת  להם ּת מצא
ואמר , ּפ תח טמירים. סוֹ דוֹ ת  ׁש יּ וֹ דע
סג וֹ לּת א. הוֹ ל ׁש וֹ פר  מּק ף זרקא

יר"מאמרי  ה הר צא הקמת

דא  מלך יי אמר אחא  רבי לתתא. ימלוך יי באמצעיתא

ארון  דא ימלוך יי תפארת. דא  מלך יי עלאה. עלמא

:הברית)

וציק לרקיע עד האר מ אחד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעד
מת ר – יקיצ כראל  מְְְְִִִִֵֵֶַַָ

לרקיעּת אנא עד הארץ  מן אחד ע ּמ וּ ד 
הצּ דּ יקים ׁש ם על ׁש מ וֹ  וצ דּ יק
לאו ואם  מתגבּ ר צ דּ יקים וּ כּ ׁש ישׂ ראל 
דּ כּת יב  הע וֹ לם  כּ ל  סוֹ בל  והוּ א  מתחל ׁש 

י') לא(מׁש לי חלׁש  ואם עוֹ לם . יס וֹ ד וצדּ יק 
העוֹ לם. להתקיּ ים כאןיוּ כל  )מההשמטות(עד  

חה  לנפ  האד ְְִֶֶַַָָָָויהי
ׁש כינּת אויּ ּפ ח דּ א  ח יּ ים . נׁש מת בּ אּפ יו 

א ּת מר ועלּה  ּת יוּ בּת א. עדן עלּ אה .
עּמ וּ דא דּ א הגּ ן  ֹבּ תו החיּ ים  ועץ 
ּת לת  ּת ּת אה. ׁש כינּת א ה גּ "ן דאמצעיתא.
לגבּ י ּה . נפׁש א  ר וּ חא  נ ׁש מתא  אנּ וּ ן קטירין
מ ּפ יו דּ איה וּ  ח יּ ה. לנפ ׁש  האדם ויהי  וּ בה וֹ ן
נ ׁש מת  דּ איהי לׁש כינ ּת א  אתקרי מ ּמ ׁש 
לעילא . סליק א לּ ין מלּ ין דּ אמר מיּ ד ח יּ ים.
מלאכא בּ ודּ אי חברייא  ׁש מע וֹ ן רבּ י אמר 
אתר. מכּ ל לנא  אית סמי וּ בודּ אי  הוה .

את ּפ תח  אלהים  יי ויּ קּ ח אבתריּה : קרא 
ויּ קּ ח וגו'. עדן  בּ גן ויּ נּ יחה וּ  האדם
יס וֹ דין  מד' לי ּה  נטיל  א לּ א  ליּה . נטיל מאן
לארבּ עה והיה  י ּפ רד  וּ מ ם  בּ הוֹ ן דּ א ּת מר

השלמה 
מההשמטות 

סימ)
מא)

כז   ד
ע"א

סגּ וֹ ל  נק דּ ת .מל ה' ימין נק דּ ת [ּפ ּת ח 
 ֹימלו ה' בּ אמצע .מל ה' שׂ מאל
זה  מל ה' אמר , אחא רבּ י למ ּט ה.
ה' תפארת , זה מל ה' עליוֹ ן , ע וֹ לם 

הבּ רית]. ארוֹ ן זה  ֹימלו

וציק לרקיע עד האר מ אחד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעד
מת ר – יקיצ כראל  מְְְְִִִִֵֵֶַַָ

עד ׁש נינוּ , הארץ  מן  אחד ע ּמ וּ ד 
ׁש ם  על ׁש מוֹ  וצדּ יק  לרקיע
- צדּ יקים וּ כׁש יּ שׂ ראל הצּ דּ יקים,
והוּ א  מתח לּ ׁש , - לאו  ואם  מתגּ בּ ר,

ׁש כּ תוּ ב הע וֹ לם , כּ ל י )ס וֹ בל (משלי 
לא  ח לּ ׁש , ואם עוֹ לם, יס וֹ ד וצ דּ יק

ע"כ. העוֹ לם: להתק יּ ם יוּ כל

חה  לנפ  האד ְְִֶֶַַָָָָויהי
ׁש כינה ויּ ּפ ח זוֹ  - ח יּ ים נׁש מת  בּ אּפ יו 

ועליה  ּת ׁש וּ בה. - עדן עליוֹ נה.
זה  הגּ ן.  ֹבּ תו הח יּ ים ועץ  נאמר 
ׁש כינה  הגּ "ן  האמצעי . הע ּמ וּ ד
נׁש מה  הם, קׁש רים  ׁש לׁש ה תחּת וֹ נה.
האדם  ויהי וּ בהם אצלוֹ , ונפׁש  ר וּ ח 
נקרא  מּפ יו  מ ּמ ׁש  ׁש הוּ א חיּ ה, לנפ ׁש 
מיּ ד  חיּ ים. נ ׁש מת  ׁש היא לכינה
למעלה. עלה אלּ וּ , דּ ברים ׁש אמר 
זה  בּ ודּ אי חברים, ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר 
מ כּ ל  לנוּ  יׁש  ּת וֹ מ וּ בודּ אי  ,מלא היה

מקוֹ ם.

אלהים ּפ תח  ה' ויּ ּק ח אחריו: הּפ ס וּ ק  
וג וֹ '. עדן בגן ויּ נּ חהוּ  האדם את 
לקח אלּ א  אוֹ תוֹ ? לקח  מאין  - ויּ ּק ח
בּ הם  ׁש נּ אמר יסוֹ דוֹ ת מארבּ עה אוֹ תוֹ 



יר"מאמרי  ה הר הקמת צב 

ליּה  וׁש וּ י מ נּ ה וֹ ן לי ּה  אפרי ׁש  ראׁש ים.
דעדן. בּ גנּת א 

רה, מתעק  ת בה ב זמְְְִִִֵֶַַַָָָ
ו ,מ טלנ הא  ר דְְִַָָָָה

כינה היא    תְִִֶֶַַָא
לבּ רכּ גוונא ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יעבד דא 

בּ זמנא יס וֹ דין. מד' דּ אתבּ רי נׁש 
בּ אוֹ רייתא . וּ מתעּס ק בּ תיוּ בּת א דתב
מ ּת ּמ ן. ליּה  נטיל הוּ א בּ רי קוּ דׁש א
אפריׁש  יּפ רד . וּ מם אּת מר ועלייהוּ 
בּ גנּת א ליּה  וׁש וּ י דּ ילה וֹ ן מּת אוה  נפׁש יּה 
בּ פקּ וּ דין  לעבד ּה  ׁש כינּת א. דּ איהי דיליּה 
אי  תעשׂ ה . דּ לא  בּ פקּ וּ דין וּ לׁש מרּה  דּ עשׂ ה .
ד' על  ריׁש א יהא איה וּ  ל ּה  לנטרא  זכה
ידיּה  על דּ את ׁש קיין  נהר ואתעביד יס וֹ דין.
בּ יּה  וא ׁש ּת מוֹ דעין אחרא  ידא על  ולא

ע וׁש לּ יט רבּ וֹ ן לייה וּ .דּ איה וּ  

מּמ רירוּ ואי אתׁש קיין א וֹ רייתא על עבר  
וכל הרע. יצר דּ איה וּ  דּ רע דאילנא

בּ ה וֹ ן אּת מר יס וֹ דין מד' דּ א נּ וּ ן (שמותאברין 
בּ מרירוּ א) וימררוּ  וגו' ח יּ יהם  את וימרר וּ 

דּ א נּ וּ ן  דּ גוּ פא קדּ יׁש ין אברין  וּ לגבּ י דּ מרה .
א ּת מר  עלייהוּ  דט וֹ ב  טו )מּס טרא (שמות 

מים לׁש ּת וֹ ת יכל וּ  ולא  מרתה ויּ בוֹ א וּ 
מארי  אמרוּ  דא כּ גוונא וגו'. מ ּמ רה
קׁש ה בּ עבוֹ דה חיּ יהם  את וימררוּ  מתניתין
וּ בלבנים וחוֹ מר. בּ קל בּ חוֹ מר  בּ קוּ ׁש יא .
דּ א בּ דה עב וֹ דה  וּ בכל  הלכתא. בּ לבּ וּ ן
מ ׁש נה . דּ א  וגו' עב וֹ דתם  כּ ל את  בּ רייתא .

ראׁש ים. לארבּ עה והיה יּפ רד וּ מם
עדן. בּ גן אוֹ ת וֹ  ושׂ ם מהם , הפרידוֹ 

רה, מתעק  ת בה ב זמְְְִִִֵֶַַַָָָ
ו ,מ טלנ הא  ר דְְִַָָָָה

כינה היא    תְִִֶֶַַָא
לבן כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  יע שׂ ה  זה 

יס וֹ דוֹ ת. מאר בּ עה ׁש נּ ברא אדם
וּ מתעּס ק בּ תׁש וּ בה ׁש ב בּ זמן
נוֹ טלוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה,
יּפ רד. וּ מם נאמר  ועליהם מ ם,
בּ גּ ן  אוֹ תוֹ  ושׂ ם מ ּת אותם, נפׁש וֹ  הפריד
בּ מצווֹ ת  - לעבדּה  ׁש כינה , ׁש היא ׁש לּ וֹ 
תעשׂ ה. לא  בּ מצווֹ ת - וּ לׁש מר ּה  ע שׂ ה ,

יה  הוּ א א וֹ תּה , לׁש מר  זכה ראׁש אם יה 
נהר ויעשׂ ה יסוֹ דוֹ ת , אר בּ עה על
אחר , ידי  על ולא ידוֹ  על ׁש ּמ ׁש קים
וׁש וֹ לט ר בּ וֹ ן ׁש ה וּ א בּ וֹ  וּ מכּ ירים

עליהם.

מׁש קים ואם  הם  הּת וֹ רה, על עבר 
ׁש הוּ א  רע ׁש ל העץ מּמ ריר וּ ת
ׁש הם  האיברים וכל הרע. יצר

בּ הם  נאמר יס וֹ דוֹ ת, א )מארבּ עה (שמות  
- וימרר וּ  וגוֹ '. ח יּ יהם את וימררוּ 
איברים  וּ לג בּ י מרה. ׁש ל בּ מרירוּ ת
הּט וֹ ב , מצּ ד ׁש הם הגּ וּ ף  ׁש ל קדוֹ ׁש ים

נאמר טו)עליהם ולא (שם  מרתה ויּ באוּ  
זה  כּ ג וֹ ן וג וֹ '. מּמ רה מים לׁש ּת ת  יכלוּ 
את  וימרר וּ  הּמ ׁש נה , בּ עלי אמר וּ 
בּ חמר בּ קׁש יא. - ק ׁש ה  בּ עבדה ח יּ יהם
בּ לבּ וּ ן  - וּ בלבנים וחמר . בּ קל -
זוֹ  - בּ דה עבדה וּ בכל הלכה.
זוֹ  - וגוֹ ' עבדתם כּ ל את בּ ריתא.

מ ׁש נה.

יר"מאמרי  ה הר צג הקמת

ה נאמר ת בה, בי  (שם)א ְֱִִִֶֶַָָָ
ויּ מ ּת ק וּ  וּ ב וֹ  הח יּ ים, עץ  וזה  עץ, ה ' ויּ וֹ רהוּ 

מׁש יח מ ׁש ה  וזה הּמ ים.

( ש)  ה נאמר תבה , בי ְֱִִִֶֶַָָָא
 ב , יהח ע וזה  , ע ה ' רה ְִֵֵֵֶַַַו

י ה ק מְְִִַַָו
בּ הוֹ ןאם א ּת מר בּ תי וּ ב ּת א  (שמותּת ייבין 

וּ ביּה טו ) ח יּ ים עץ ודא עץ. ה' ויּ וֹ רה וּ 
דּ א ּת מר מׁש יח מׁש ה ודא הּמ ים. ויּ מ ּת ק וּ 

יז)בּ יּה  מ ּט "ה(שמות בּ ידוֹ . האלהים  וּ מ ּט ה  
וּ מ ּס טריּה  ח יּ ים מ ּס טריּה  מטטרון  דּ א 
עזר איה וּ  למ ּט ה   אתהּפ כּ ד מיתה.
איהוּ  לחויא   אתה ּפ כּ ד דטוֹ ב. מ ּס טרא 

מ יּ ד ד)כּ נגדוֹ . מ ּפ ניו.(שמות מ ׁש ה ויּ נס 

רה ל האי ְְִִֵֵֶַַַָָארי
בּ ידאוק וּ דׁש א ליּה  מסר  הוּ א בּ רי 

דּ בעל א וֹ רייתא  ואיה וּ  דמׁש ה 
מ יּ ד  והּת ר . אּס וּ ר דּ ביּה  ע "ב)ּפ ה ו (לעיל 

בּ רי קוּ דׁש א ליּה  נטל בּ טינרא  בּ יּה  דּ מחא 
בּ יּה  ואּת מר בּ ידיּה . כג )הוּ א  ב ו יּ רד (שמואל 

בּ י  ליּה  למחאה  בּ בט וׁש ב "טאליו ּה . 
בּ גל וּ תא איה וּ  וכלּ א חויא . הרע יצר  איהוּ 
זכּ אה יּפ רד. וּ מ ם  ועוֹ ד דּ יליּה . מחמת
דּ בּ זמנא בּ אוֹ רייתא. דּ א ׁש ּת דּ ל נׁש  בּ ר איהוּ 
גוּ פא מהאי ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  דּ נטיל 
למהוי  ואזיל  מּת ּמ ן אתּפ רׁש  יס וֹ דין, מד'

בּ ד' ע "ב)רי ׁש א  כז על(דף בּ הוֹ ן  וא ּת מר  חיוון 
וגו':  אוּ ני כּ ּפ ים

י ה על ממה ה' ְִֶַַַֻקל 
ודר ׁש רבּ י  בּ קדמיתא קפץ כט)אלעזר (שם 

הרעים ה כּ בוֹ ד אל ה ּמ ים  על יי קוֹ ל

כז   ד
ע"ב 

לא ד
ע"א

( ש) ה נאמר ת בה, בי ְֱִִִֶֶַָָָא

 ב , יהח ע וזה  , ע ה ' רה ְִֵֵֵֶַַַו
י ה ק מְְִִַַָו

בּ הםאם נאמר בּ תׁש וּ בה, (שם )ׁש בים  
הח יּ ים, עץ  וזה עץ, ה' ו יּ וֹ רה וּ 
מ ׁש יח, מׁש ה וזה ה ּמ ים. ויּ מּת קוּ  וּ ב וֹ 

בּ וֹ  יז)ׁש נּ אמר האלהים (שם  וּ מּט ה 
מצּ דּ וֹ  מטטרו"ן, זה  מּט "ה בּ ידוֹ .
למּט ה   כּ ׁש ּמ תהּפ מיתה. וּ מצּ דּ וֹ  ח יּ ים
 כּ ׁש ּמ תהּפ הּט וֹ ב. מצּ ד עזר  הוּ א

מ יּ ד כּ נגדּ וֹ . הוּ א  יד)לנח ׁש  ויּ נס(שם  
מ ּפ ניו. מׁש ה

רה ל האי ְְִִֵֵֶַַַָָארי
מׁש ה,והּק דוֹ ׁש  בּ יד מסר וֹ  הוּ א  ּבּ רו 

ּפ ה, ׁש בּ על ת וֹ רה  והיא
בּ וֹ  ׁש הכּ ה מיּ ד והּת ר. א ּס וּ ר ׁש בּ ּה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  לקח  בּ ּס לע ,

בּ וֹ  ונאמר כג )(שמואלבּ ידוֹ , אליו ב  ויּ רד 
הוּ א  וׁש ב"ט בּ וֹ . אוֹ תוֹ  להכּ וֹ ת בּ בט,
בּ גּ לוּ ת  ה וּ א והכּ ל נחׁש , הרע יצר
אׁש רי יּפ רד. וּ מם ועוֹ ד, מחמתוֹ .
ׁש בּ זמן  בּ ּת וֹ רה, ׁש יּ ׁש ּת דּ ל האיׁש 
מהגּ וּ ף הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש יּ ּק ח
מם  נפרד יס וֹ דוֹ ת, מארבּ עה הזּ ה
חיּ וֹ ת, בּ אר בּ ע  ראׁש  להיוֹ ת והוֹ ל
וג וֹ '.  אוּ ני כּ ּפ ים על בּ הם ונאמר 

י ה על ממה ה' ְִֶַַַֻקל 
ודרׁש ,ר בּ י בּ ּת חלּ ה קפץ  (שם אלעזר 

ה כּ ב וֹ ד כט ) אל הּמ ים על ה' ק וֹ ל
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ליּה  וׁש וּ י מ נּ ה וֹ ן לי ּה  אפרי ׁש  ראׁש ים.
דעדן. בּ גנּת א 

רה, מתעק  ת בה ב זמְְְִִִֵֶַַַָָָ
ו ,מ טלנ הא  ר דְְִַָָָָה

כינה היא    תְִִֶֶַַָא
לבּ רכּ גוונא ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יעבד דא 

בּ זמנא יס וֹ דין. מד' דּ אתבּ רי נׁש 
בּ אוֹ רייתא . וּ מתעּס ק בּ תיוּ בּת א דתב
מ ּת ּמ ן. ליּה  נטיל הוּ א בּ רי קוּ דׁש א
אפריׁש  יּפ רד . וּ מם אּת מר ועלייהוּ 
בּ גנּת א ליּה  וׁש וּ י דּ ילה וֹ ן מּת אוה  נפׁש יּה 
בּ פקּ וּ דין  לעבד ּה  ׁש כינּת א. דּ איהי דיליּה 
אי  תעשׂ ה . דּ לא  בּ פקּ וּ דין וּ לׁש מרּה  דּ עשׂ ה .
ד' על  ריׁש א יהא איה וּ  ל ּה  לנטרא  זכה
ידיּה  על דּ את ׁש קיין  נהר ואתעביד יס וֹ דין.
בּ יּה  וא ׁש ּת מוֹ דעין אחרא  ידא על  ולא

ע וׁש לּ יט רבּ וֹ ן לייה וּ .דּ איה וּ  

מּמ רירוּ ואי אתׁש קיין א וֹ רייתא על עבר  
וכל הרע. יצר דּ איה וּ  דּ רע דאילנא

בּ ה וֹ ן אּת מר יס וֹ דין מד' דּ א נּ וּ ן (שמותאברין 
בּ מרירוּ א) וימררוּ  וגו' ח יּ יהם  את וימרר וּ 

דּ א נּ וּ ן  דּ גוּ פא קדּ יׁש ין אברין  וּ לגבּ י דּ מרה .
א ּת מר  עלייהוּ  דט וֹ ב  טו )מּס טרא (שמות 

מים לׁש ּת וֹ ת יכל וּ  ולא  מרתה ויּ בוֹ א וּ 
מארי  אמרוּ  דא כּ גוונא וגו'. מ ּמ רה
קׁש ה בּ עבוֹ דה חיּ יהם  את וימררוּ  מתניתין
וּ בלבנים וחוֹ מר. בּ קל בּ חוֹ מר  בּ קוּ ׁש יא .
דּ א בּ דה עב וֹ דה  וּ בכל  הלכתא. בּ לבּ וּ ן
מ ׁש נה . דּ א  וגו' עב וֹ דתם  כּ ל את  בּ רייתא .

ראׁש ים. לארבּ עה והיה יּפ רד וּ מם
עדן. בּ גן אוֹ ת וֹ  ושׂ ם מהם , הפרידוֹ 

רה, מתעק  ת בה ב זמְְְִִִֵֶַַַָָָ
ו ,מ טלנ הא  ר דְְִַָָָָה

כינה היא    תְִִֶֶַַָא
לבן כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  יע שׂ ה  זה 

יס וֹ דוֹ ת. מאר בּ עה ׁש נּ ברא אדם
וּ מתעּס ק בּ תׁש וּ בה ׁש ב בּ זמן
נוֹ טלוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה,
יּפ רד. וּ מם נאמר  ועליהם מ ם,
בּ גּ ן  אוֹ תוֹ  ושׂ ם מ ּת אותם, נפׁש וֹ  הפריד
בּ מצווֹ ת  - לעבדּה  ׁש כינה , ׁש היא ׁש לּ וֹ 
תעשׂ ה. לא  בּ מצווֹ ת - וּ לׁש מר ּה  ע שׂ ה ,

יה  הוּ א א וֹ תּה , לׁש מר  זכה ראׁש אם יה 
נהר ויעשׂ ה יסוֹ דוֹ ת , אר בּ עה על
אחר , ידי  על ולא ידוֹ  על ׁש ּמ ׁש קים
וׁש וֹ לט ר בּ וֹ ן ׁש ה וּ א בּ וֹ  וּ מכּ ירים

עליהם.

מׁש קים ואם  הם  הּת וֹ רה, על עבר 
ׁש הוּ א  רע ׁש ל העץ מּמ ריר וּ ת
ׁש הם  האיברים וכל הרע. יצר

בּ הם  נאמר יס וֹ דוֹ ת, א )מארבּ עה (שמות  
- וימרר וּ  וגוֹ '. ח יּ יהם את וימררוּ 
איברים  וּ לג בּ י מרה. ׁש ל בּ מרירוּ ת
הּט וֹ ב , מצּ ד ׁש הם הגּ וּ ף  ׁש ל קדוֹ ׁש ים

נאמר טו)עליהם ולא (שם  מרתה ויּ באוּ  
זה  כּ ג וֹ ן וג וֹ '. מּמ רה מים לׁש ּת ת  יכלוּ 
את  וימרר וּ  הּמ ׁש נה , בּ עלי אמר וּ 
בּ חמר בּ קׁש יא. - ק ׁש ה  בּ עבדה ח יּ יהם
בּ לבּ וּ ן  - וּ בלבנים וחמר . בּ קל -
זוֹ  - בּ דה עבדה וּ בכל הלכה.
זוֹ  - וגוֹ ' עבדתם כּ ל את בּ ריתא.

מ ׁש נה.

יר"מאמרי  ה הר צג הקמת

ה נאמר ת בה, בי  (שם)א ְֱִִִֶֶַָָָ
ויּ מ ּת ק וּ  וּ ב וֹ  הח יּ ים, עץ  וזה  עץ, ה ' ויּ וֹ רהוּ 

מׁש יח מ ׁש ה  וזה הּמ ים.

( ש)  ה נאמר תבה , בי ְֱִִִֶֶַָָָא
 ב , יהח ע וזה  , ע ה ' רה ְִֵֵֵֶַַַו

י ה ק מְְִִַַָו
בּ הוֹ ןאם א ּת מר בּ תי וּ ב ּת א  (שמותּת ייבין 

וּ ביּה טו ) ח יּ ים עץ ודא עץ. ה' ויּ וֹ רה וּ 
דּ א ּת מר מׁש יח מׁש ה ודא הּמ ים. ויּ מ ּת ק וּ 

יז)בּ יּה  מ ּט "ה(שמות בּ ידוֹ . האלהים  וּ מ ּט ה  
וּ מ ּס טריּה  ח יּ ים מ ּס טריּה  מטטרון  דּ א 
עזר איה וּ  למ ּט ה   אתהּפ כּ ד מיתה.
איהוּ  לחויא   אתה ּפ כּ ד דטוֹ ב. מ ּס טרא 

מ יּ ד ד)כּ נגדוֹ . מ ּפ ניו.(שמות מ ׁש ה ויּ נס 

רה ל האי ְְִִֵֵֶַַַָָארי
בּ ידאוק וּ דׁש א ליּה  מסר  הוּ א בּ רי 

דּ בעל א וֹ רייתא  ואיה וּ  דמׁש ה 
מ יּ ד  והּת ר . אּס וּ ר דּ ביּה  ע "ב)ּפ ה ו (לעיל 

בּ רי קוּ דׁש א ליּה  נטל בּ טינרא  בּ יּה  דּ מחא 
בּ יּה  ואּת מר בּ ידיּה . כג )הוּ א  ב ו יּ רד (שמואל 

בּ י  ליּה  למחאה  בּ בט וׁש ב "טאליו ּה . 
בּ גל וּ תא איה וּ  וכלּ א חויא . הרע יצר  איהוּ 
זכּ אה יּפ רד. וּ מ ם  ועוֹ ד דּ יליּה . מחמת
דּ בּ זמנא בּ אוֹ רייתא. דּ א ׁש ּת דּ ל נׁש  בּ ר איהוּ 
גוּ פא מהאי ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א  ליּה  דּ נטיל 
למהוי  ואזיל  מּת ּמ ן אתּפ רׁש  יס וֹ דין, מד'

בּ ד' ע "ב)רי ׁש א  כז על(דף בּ הוֹ ן  וא ּת מר  חיוון 
וגו':  אוּ ני כּ ּפ ים

י ה על ממה ה' ְִֶַַַֻקל 
ודר ׁש רבּ י  בּ קדמיתא קפץ כט)אלעזר (שם 

הרעים ה כּ בוֹ ד אל ה ּמ ים  על יי קוֹ ל

כז   ד
ע"ב 

לא ד
ע"א

( ש) ה נאמר ת בה, בי ְֱִִִֶֶַָָָא

 ב , יהח ע וזה  , ע ה ' רה ְִֵֵֵֶַַַו
י ה ק מְְִִַַָו

בּ הםאם נאמר בּ תׁש וּ בה, (שם )ׁש בים  
הח יּ ים, עץ  וזה עץ, ה' ו יּ וֹ רה וּ 
מ ׁש יח, מׁש ה וזה ה ּמ ים. ויּ מּת קוּ  וּ ב וֹ 

בּ וֹ  יז)ׁש נּ אמר האלהים (שם  וּ מּט ה 
מצּ דּ וֹ  מטטרו"ן, זה  מּט "ה בּ ידוֹ .
למּט ה   כּ ׁש ּמ תהּפ מיתה. וּ מצּ דּ וֹ  ח יּ ים
 כּ ׁש ּמ תהּפ הּט וֹ ב. מצּ ד עזר  הוּ א

מ יּ ד כּ נגדּ וֹ . הוּ א  יד)לנח ׁש  ויּ נס(שם  
מ ּפ ניו. מׁש ה

רה ל האי ְְִִֵֵֶַַַָָארי
מׁש ה,והּק דוֹ ׁש  בּ יד מסר וֹ  הוּ א  ּבּ רו 

ּפ ה, ׁש בּ על ת וֹ רה  והיא
בּ וֹ  ׁש הכּ ה מיּ ד והּת ר. א ּס וּ ר ׁש בּ ּה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  לקח  בּ ּס לע ,

בּ וֹ  ונאמר כג )(שמואלבּ ידוֹ , אליו ב  ויּ רד 
הוּ א  וׁש ב"ט בּ וֹ . אוֹ תוֹ  להכּ וֹ ת בּ בט,
בּ גּ לוּ ת  ה וּ א והכּ ל נחׁש , הרע יצר
אׁש רי יּפ רד. וּ מם ועוֹ ד, מחמתוֹ .
ׁש בּ זמן  בּ ּת וֹ רה, ׁש יּ ׁש ּת דּ ל האיׁש 
מהגּ וּ ף הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש יּ ּק ח
מם  נפרד יס וֹ דוֹ ת, מארבּ עה הזּ ה
חיּ וֹ ת, בּ אר בּ ע  ראׁש  להיוֹ ת והוֹ ל
וג וֹ '.  אוּ ני כּ ּפ ים על בּ הם ונאמר 

י ה על ממה ה' ְִֶַַַֻקל 
ודרׁש ,ר בּ י בּ ּת חלּ ה קפץ  (שם אלעזר 

ה כּ ב וֹ ד כט ) אל הּמ ים על ה' ק וֹ ל
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עלּ אה קוֹ ל דּ א יי קוֹ ל ר בּ ים . מים  על יי
לדרגא מ דּ רגא  דּ נגדין הּמ ים על  דּ ממנּ א
חדא . בּ כנוּ פיא  חד  לאתר דּ מתכּ נׁש י עד 
מיין  לא נּ וּ ן מׁש דּ ר עלּ אה  קוֹ ל ההוּ א
כּ האי  ארחיּה . כּ פוּ ם  וחד חד כּ ל  בּ ארחייה וּ 
אתר לכל לוֹ ן לׁש דּ ר מיא  על דּ ממ נּ א  גּ ננא
על ממ נּ א יי  קוֹ ל  ּכ ליּה . כּ דחזי ואתר

מיא .

אמר,אל דא ּת  כּ מא הרעים (איוב ה כּ ב וֹ ד  
דּ אכו ) ית בּ וֹ נן. מי גּ ב וּ ר וֹ תיו ורעם 

מינּ י ּה . ונפקא  גּ בוּ רה מן דאתיא  סטרא
ימינא דּ א הרעים ה כּ בוֹ ד א "ל  אחר דּ בר
ר בּ ים . מים  על ה ' שׂ מאלא. מ נּ יּה  דּ נפקא 

יוּ "ד  דּ אקרי ע לּ אה חכמ "ה דּ א  (עדן ה ' 
עוּ מקאדקיימא) הה וּ א על  רבּ ים מים  על 

אמר דא ּת  כּ מא  מ נּ יּה  דּ נפיק סתימאה
עז) ר בּ ים .(תהלים בּ מים  וּ ׁש ביל

ּפ תחרבּ י ואמר. ּפ לוּ גּת א  ּפ ריׁש  ׁש מע וֹ ן 
כּ תיב, ואמר כה)קרא  לעּמ ת (שמות 

לבדּ ים . בּ ּת ים  הּט בּ ע וֹ ת ּת היינה  ה ּמ ס גּ רת
סגיר אתר הוּ א דּ א  מס גּ רת, הה וּ א מאן
דּ קּ יק  חד בּ ׁש ביל בּ ר  ּפ תיחא  דּ לא 
אתמלי  וּ בגיני ּה  לגבּ יּה . בּ גניז וּ  דּ אתיידע
וּ בגין  בּ וֹ צינין. לאדלקא  ּת רעין ור ׁש ים 
ודא מסגּ רת אקרי וסתים  גּ ניז אתר דּ איה וּ 
דּ אתי  עלמא  וההוּ א  דּ אתי. עלמא ה וּ א 

מס גּ רת. אתקרי

עלּ אין ּת היינה  עזקאן אלּ ין ה ּט בּ ע וֹ ת 
מיא בדא  דּ א דּ אתאחדן

זה  - ה' קוֹ ל ר בּ ים. מים על ה' הרעים
הּמ ים  על ׁש ּמ מ נּ ה עליוֹ ן ק וֹ ל
עד  לדרגּ ה  מדּ ר גּ ה ׁש וֹ פעים
אחד. בּ כנּ וּ ס אחד למק וֹ ם ׁש ּמ תכּ נּ סים 
אוֹ תם  את  ׁש וֹ לח עליוֹ ן  ק וֹ ל אוֹ תוֹ 
כּ פי ואחד אחד כּ ל בּ דרכּ ם, הּמ ים 
על  ׁש ּמ מנּ ה  הזּ ה ה גּ ן בּ על כּ מוֹ  דר כּ וֹ .
כּ ראוּ י וּ מקוֹ ם מקוֹ ם לכל לׁש לחם מים

הּמ ים. על ממנּ ה  ה' קוֹ ל  ּכ לוֹ ,

ׁש נּ אמר אל כּ מוֹ  - הרעים (איובהכּ ב וֹ ד 
זה כו) יתבּ וֹ נן. מי גּ בוּ רתו ורעם

דּ בר מּמ נּ וּ . ויוֹ צא  מ גּ ב וּ רה ׁש בּ א צד
היּ מין  זה - הרעים ה כּ ב וֹ ד אל אחר
מים  על ה ' שׂ מאל. מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאת
ׁש נּ קראת  עליוֹ נה חכמה זה ה' - ר בּ ים
עמק אוֹ תוֹ  על - ר בּ ים  מים על יוֹ "ד.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מ ּמ נּ וּ , ׁש יּ וֹ צא  נס ּת ר 

עז) רבּ ים.(תהלים  בּ מים וּ ׁש ביל

ואמר ,רבּ י הּמ חלקת את ּפ ר ׁש  ׁש מע וֹ ן 
כּ תוּ ב ואמר הּפ ס וּ ק (שמותּפ תח 

הּט בּ עת כה ) ּת היין  הּמ ס גּ רת לע ּמ ת
מסגּ רת? אוֹ תּה  מי לבדּ ים . [ל]בּת ים
חוּ ץ פתוּ ח ׁש לּ א סג וּ ר מקוֹ ם זהוּ 

ׁש נּ וֹ  אחד דּ ּק יק  בּ ׁש ביל דעמאׁש ר 
ורׁש ם  התמ לּ א  וּ בגללוֹ  אצלוֹ , בּ גניזוּ ת
ׁש הוּ א  וּ בגלל נר וֹ ת. להדליק ׁש ערים
וזהוּ  מס גּ רת, נקרא ונס ּת ר , גּ נוּ ז מקוֹ ם
הבּ א  העוֹ לם וא וֹ תוֹ  ה בּ א. הע וֹ לם

מסגּ רת. נקרא

עלי וֹ נוֹ ת ּת היין  טבּ עוֹ ת אלּ וּ  - ה ּט בּ עת 
מר וּ ח, מים בּ זוֹ , זוֹ  ׁש נּ אחזוּ 

יר"מאמרי  ה הר צההקמת

כּ להוֹ ן  מּמ יּ א. וא ׁש א מאׁש א ורוּ חא מרוּ חא 
בּ הני  דּ א מן דּ א  ונפקן בּ דא  דּ א אתאחדן 

כהני) לגבּ י (ס"א מס ּת כּ לן וכלה וֹ ן עזקאן ,
להה וּ א מתאחד דּ בי ּה  מס גּ רת. ההוּ א
בּ י ּה . ואתאחדן לוֹ ן  לאׁש קאה  עלּ אה נהרא 

מלאיןבּ ּת ים  עזקאן הני (עילאין)לב דּ ים. 
דּ א נּ וּ ן  לבדּ ים ואתרין  בּ ּת ים אנּ וּ ן
מּס טרא אתי דּ דא  בּ גין דּ לתּת א. רתיכין
מּס טרא ודא  דמיא . מּס טרא ודא  דּ א ׁש א .
רתיכא למהוי בּ גין כּ לה וּ  וכן דרוּ חא 
בּ אלּ ין  יקרב דּ מקרב מאן דּ א  ועל לאר וֹ נא.
נזירא , אמרין ל  ל דּ לגו. בּ ּמ ה ולא  בּ דּ ים
א נּ וּ ן  בּ ר תקרב . לא  לכרמא  סחוֹ ר  סחוֹ ר
אתיהיב  לוֹ ן לגו. לׁש ּמ ׁש א  דּ אתח זּ וּ ן
ועל וּ לקרבא . לׁש ּמ ׁש א  לאעלאה  ר ׁש וּ תא 

כּ תיב, א)דּ א  י וּ מת.(במדבר ה קּ רב והזּ ר 

ׁש אילבּ ית יוֹ סי ר בּ י רברבא . דּ ברא ׁש ית  
בּ רא ׁש ית  יוֹ מי ׁש יּת א  האי ואמר ליּה .
היינ וּ  לי ּה  אמר א נּ וּ ן. מאן ּת נינן דּ קא

קד)דּ כתיב נטע.(תהלים א ׁש ר  לבנוֹ ן ארזי 
נמי  הכי לבנוֹ ן. מן נפקין  ארזין דּ א לּ ין כּ מה

בּ רא ׁש ית. מן נפקין י וֹ מין ׁש יּת א  אנּ וּ ן

.'וג והפארת  והברה ה דה ה' ְְְְְְְִֶֶַַַָָֻל
ז   מי ציק . זה  כל ִִִֶַַַָֹי

יראל  נסת  ז  באר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָתפארת .
לוֹ ן ׁש יּת א ואלּ ין ּפ ריׁש  קרא ע לּ אין יוֹ מין 

כט)דּ כתיב, א  הימים יי (דברי ל 
כל כּ י וגו '. והּת פארת וה גּ בוּ רה  ה גּ דוּ לה 
דּ א וּ בארץ  ּת פארת . דּ א בּ מים צדּ יק . דּ א 

לא ד
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זוֹ  נאחז וּ  כּ לּ ם מּמ ים. וא ׁש  מאׁש , ורוּ ח 
הלּ לוּ , בּ ּט בּ ע וֹ ת  מזּ וֹ  זוֹ  ויוֹ צאים בּ זוֹ 
ׁש בּ ּה  מס גּ רת, לא וֹ תּה  מס ּת כּ לים וכלּ ם
להׁש קוֹ תם  עליוֹ ן אוֹ ר לאוֹ תוֹ  נאחז

בּ וֹ . ונאחזים

הם בּ ּת ים הלּ לוּ  הּט בּ עוֹ ת - לב דּ ים 
וּ מק וֹ מוֹ ת  בּ ּת ים עליוֹ נים ,
בּ גלל  ׁש לּ מ ּט ה, מרכּ ב וֹ ת ׁש הם לב דּ ים
הּמ ים, מצּ ד וזה  האׁש , מצּ ד בּ א ׁש זּ ה
להיוֹ ת  כּ די כּ לּ ם, וכן הר וּ ח, מצּ ד וזה
ׁש ּמ תקרב , מי זה, ועל לאר וֹ ן. מרכּ בה 
בּ מה  ולא הלּ לוּ  בּ בּ דּ ים מתקרב 
סביב לנזיר אוֹ מרים ל ל לּ פנים.
לאלּ וּ  ּפ רט  ּת תקרב . אל לכּ רם סביב,
נּת נה  להם בּ פנים, לׁש ּמ ׁש  הרא וּ יים
ועל  ולקרב , לׁש ּמ ׁש  להעלוֹ ת, ר ׁש וּ ת

כּ ת וּ ב  א )זה יוּ מת.(במדבר  ה ּק רב  וה זּ ר  

יוֹ סיב ' ר' גדוֹ לה. היא בּ רא ׁש ית ׁש ל
ימי ׁש ׁש ת ואמר, אוֹ תוֹ  ׁש אל
אמר מהם ? ׁש נינוּ  הלּ לוּ  בראׁש ית

כּ תוּ ב מה  הינ וּ  קד)לוֹ , ארזי(תהלים  
הלּ לוּ  ׁש הארזים כּ מ וֹ  נטע . אׁש ר לבנוֹ ן
ׁש ה  אוֹ תם  גּ ם   ּכ לבנ וֹ ן, מן  יוֹ צאים

בּ ראׁש ית. מן  יוֹ צאים ימים 

.'וג והפארת  והברה ה דה ה' ְְְְְְְִֶֶַַַָָֻל
ז   מי ציק . זה  כל ִִִֶַַַָֹי

יראל  נסת  ז  באר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָתפארת .
הלּ לוּ ,וׁש ׁש ת  העליוֹ נים ה יּ מים 

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם, ּפ רׁש  ה ּפ סוּ ק 
כט ) א הימים  הגּ דלּ ה (דברי  ה' ל

והּת  זה והגּ ב וּ רה - כל כּ י וגוֹ '. פארת 



יר"מאמרי  ה הר הקמת צד 

עלּ אה קוֹ ל דּ א יי קוֹ ל ר בּ ים . מים  על יי
לדרגא מ דּ רגא  דּ נגדין הּמ ים על  דּ ממנּ א
חדא . בּ כנוּ פיא  חד  לאתר דּ מתכּ נׁש י עד 
מיין  לא נּ וּ ן מׁש דּ ר עלּ אה  קוֹ ל ההוּ א
כּ האי  ארחיּה . כּ פוּ ם  וחד חד כּ ל  בּ ארחייה וּ 
אתר לכל לוֹ ן לׁש דּ ר מיא  על דּ ממ נּ א  גּ ננא
על ממ נּ א יי  קוֹ ל  ּכ ליּה . כּ דחזי ואתר

מיא .

אמר,אל דא ּת  כּ מא הרעים (איוב ה כּ ב וֹ ד  
דּ אכו ) ית בּ וֹ נן. מי גּ ב וּ ר וֹ תיו ורעם 

מינּ י ּה . ונפקא  גּ בוּ רה מן דאתיא  סטרא
ימינא דּ א הרעים ה כּ בוֹ ד א "ל  אחר דּ בר
ר בּ ים . מים  על ה ' שׂ מאלא. מ נּ יּה  דּ נפקא 

יוּ "ד  דּ אקרי ע לּ אה חכמ "ה דּ א  (עדן ה ' 
עוּ מקאדקיימא) הה וּ א על  רבּ ים מים  על 

אמר דא ּת  כּ מא  מ נּ יּה  דּ נפיק סתימאה
עז) ר בּ ים .(תהלים בּ מים  וּ ׁש ביל

ּפ תחרבּ י ואמר. ּפ לוּ גּת א  ּפ ריׁש  ׁש מע וֹ ן 
כּ תיב, ואמר כה)קרא  לעּמ ת (שמות 

לבדּ ים . בּ ּת ים  הּט בּ ע וֹ ת ּת היינה  ה ּמ ס גּ רת
סגיר אתר הוּ א דּ א  מס גּ רת, הה וּ א מאן
דּ קּ יק  חד בּ ׁש ביל בּ ר  ּפ תיחא  דּ לא 
אתמלי  וּ בגיני ּה  לגבּ יּה . בּ גניז וּ  דּ אתיידע
וּ בגין  בּ וֹ צינין. לאדלקא  ּת רעין ור ׁש ים 
ודא מסגּ רת אקרי וסתים  גּ ניז אתר דּ איה וּ 
דּ אתי  עלמא  וההוּ א  דּ אתי. עלמא ה וּ א 

מס גּ רת. אתקרי

עלּ אין ּת היינה  עזקאן אלּ ין ה ּט בּ ע וֹ ת 
מיא בדא  דּ א דּ אתאחדן

זה  - ה' קוֹ ל ר בּ ים. מים על ה' הרעים
הּמ ים  על ׁש ּמ מ נּ ה עליוֹ ן ק וֹ ל
עד  לדרגּ ה  מדּ ר גּ ה ׁש וֹ פעים
אחד. בּ כנּ וּ ס אחד למק וֹ ם ׁש ּמ תכּ נּ סים 
אוֹ תם  את  ׁש וֹ לח עליוֹ ן  ק וֹ ל אוֹ תוֹ 
כּ פי ואחד אחד כּ ל בּ דרכּ ם, הּמ ים 
על  ׁש ּמ מנּ ה  הזּ ה ה גּ ן בּ על כּ מוֹ  דר כּ וֹ .
כּ ראוּ י וּ מקוֹ ם מקוֹ ם לכל לׁש לחם מים

הּמ ים. על ממנּ ה  ה' קוֹ ל  ּכ לוֹ ,

ׁש נּ אמר אל כּ מוֹ  - הרעים (איובהכּ ב וֹ ד 
זה כו) יתבּ וֹ נן. מי גּ בוּ רתו ורעם

דּ בר מּמ נּ וּ . ויוֹ צא  מ גּ ב וּ רה ׁש בּ א צד
היּ מין  זה - הרעים ה כּ ב וֹ ד אל אחר
מים  על ה ' שׂ מאל. מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאת
ׁש נּ קראת  עליוֹ נה חכמה זה ה' - ר בּ ים
עמק אוֹ תוֹ  על - ר בּ ים  מים על יוֹ "ד.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מ ּמ נּ וּ , ׁש יּ וֹ צא  נס ּת ר 

עז) רבּ ים.(תהלים  בּ מים וּ ׁש ביל

ואמר ,רבּ י הּמ חלקת את ּפ ר ׁש  ׁש מע וֹ ן 
כּ תוּ ב ואמר הּפ ס וּ ק (שמותּפ תח 

הּט בּ עת כה ) ּת היין  הּמ ס גּ רת לע ּמ ת
מסגּ רת? אוֹ תּה  מי לבדּ ים . [ל]בּת ים
חוּ ץ פתוּ ח ׁש לּ א סג וּ ר מקוֹ ם זהוּ 

ׁש נּ וֹ  אחד דּ ּק יק  בּ ׁש ביל דעמאׁש ר 
ורׁש ם  התמ לּ א  וּ בגללוֹ  אצלוֹ , בּ גניזוּ ת
ׁש הוּ א  וּ בגלל נר וֹ ת. להדליק ׁש ערים
וזהוּ  מס גּ רת, נקרא ונס ּת ר , גּ נוּ ז מקוֹ ם
הבּ א  העוֹ לם וא וֹ תוֹ  ה בּ א. הע וֹ לם

מסגּ רת. נקרא

עלי וֹ נוֹ ת ּת היין  טבּ עוֹ ת אלּ וּ  - ה ּט בּ עת 
מר וּ ח, מים בּ זוֹ , זוֹ  ׁש נּ אחזוּ 

יר"מאמרי  ה הר צההקמת

כּ להוֹ ן  מּמ יּ א. וא ׁש א מאׁש א ורוּ חא מרוּ חא 
בּ הני  דּ א מן דּ א  ונפקן בּ דא  דּ א אתאחדן 

כהני) לגבּ י (ס"א מס ּת כּ לן וכלה וֹ ן עזקאן ,
להה וּ א מתאחד דּ בי ּה  מס גּ רת. ההוּ א
בּ י ּה . ואתאחדן לוֹ ן  לאׁש קאה  עלּ אה נהרא 

מלאיןבּ ּת ים  עזקאן הני (עילאין)לב דּ ים. 
דּ א נּ וּ ן  לבדּ ים ואתרין  בּ ּת ים אנּ וּ ן
מּס טרא אתי דּ דא  בּ גין דּ לתּת א. רתיכין
מּס טרא ודא  דמיא . מּס טרא ודא  דּ א ׁש א .
רתיכא למהוי בּ גין כּ לה וּ  וכן דרוּ חא 
בּ אלּ ין  יקרב דּ מקרב מאן דּ א  ועל לאר וֹ נא.
נזירא , אמרין ל  ל דּ לגו. בּ ּמ ה ולא  בּ דּ ים
א נּ וּ ן  בּ ר תקרב . לא  לכרמא  סחוֹ ר  סחוֹ ר
אתיהיב  לוֹ ן לגו. לׁש ּמ ׁש א  דּ אתח זּ וּ ן
ועל וּ לקרבא . לׁש ּמ ׁש א  לאעלאה  ר ׁש וּ תא 

כּ תיב, א)דּ א  י וּ מת.(במדבר ה קּ רב והזּ ר 

ׁש אילבּ ית יוֹ סי ר בּ י רברבא . דּ ברא ׁש ית  
בּ רא ׁש ית  יוֹ מי ׁש יּת א  האי ואמר ליּה .
היינ וּ  לי ּה  אמר א נּ וּ ן. מאן ּת נינן דּ קא

קד)דּ כתיב נטע.(תהלים א ׁש ר  לבנוֹ ן ארזי 
נמי  הכי לבנוֹ ן. מן נפקין  ארזין דּ א לּ ין כּ מה

בּ רא ׁש ית. מן נפקין י וֹ מין ׁש יּת א  אנּ וּ ן

.'וג והפארת  והברה ה דה ה' ְְְְְְְִֶֶַַַָָֻל
ז   מי ציק . זה  כל ִִִֶַַַָֹי

יראל  נסת  ז  באר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָתפארת .
לוֹ ן ׁש יּת א ואלּ ין ּפ ריׁש  קרא ע לּ אין יוֹ מין 

כט)דּ כתיב, א  הימים יי (דברי ל 
כל כּ י וגו '. והּת פארת וה גּ בוּ רה  ה גּ דוּ לה 
דּ א וּ בארץ  ּת פארת . דּ א בּ מים צדּ יק . דּ א 

לא ד
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זוֹ  נאחז וּ  כּ לּ ם מּמ ים. וא ׁש  מאׁש , ורוּ ח 
הלּ לוּ , בּ ּט בּ ע וֹ ת  מזּ וֹ  זוֹ  ויוֹ צאים בּ זוֹ 
ׁש בּ ּה  מס גּ רת, לא וֹ תּה  מס ּת כּ לים וכלּ ם
להׁש קוֹ תם  עליוֹ ן אוֹ ר לאוֹ תוֹ  נאחז

בּ וֹ . ונאחזים

הם בּ ּת ים הלּ לוּ  הּט בּ עוֹ ת - לב דּ ים 
וּ מק וֹ מוֹ ת  בּ ּת ים עליוֹ נים ,
בּ גלל  ׁש לּ מ ּט ה, מרכּ ב וֹ ת ׁש הם לב דּ ים
הּמ ים, מצּ ד וזה  האׁש , מצּ ד בּ א ׁש זּ ה
להיוֹ ת  כּ די כּ לּ ם, וכן הר וּ ח, מצּ ד וזה
ׁש ּמ תקרב , מי זה, ועל לאר וֹ ן. מרכּ בה 
בּ מה  ולא הלּ לוּ  בּ בּ דּ ים מתקרב 
סביב לנזיר אוֹ מרים ל ל לּ פנים.
לאלּ וּ  ּפ רט  ּת תקרב . אל לכּ רם סביב,
נּת נה  להם בּ פנים, לׁש ּמ ׁש  הרא וּ יים
ועל  ולקרב , לׁש ּמ ׁש  להעלוֹ ת, ר ׁש וּ ת

כּ ת וּ ב  א )זה יוּ מת.(במדבר  ה ּק רב  וה זּ ר  

יוֹ סיב ' ר' גדוֹ לה. היא בּ רא ׁש ית ׁש ל
ימי ׁש ׁש ת ואמר, אוֹ תוֹ  ׁש אל
אמר מהם ? ׁש נינוּ  הלּ לוּ  בראׁש ית

כּ תוּ ב מה  הינ וּ  קד)לוֹ , ארזי(תהלים  
הלּ לוּ  ׁש הארזים כּ מ וֹ  נטע . אׁש ר לבנוֹ ן
ׁש ה  אוֹ תם  גּ ם   ּכ לבנ וֹ ן, מן  יוֹ צאים

בּ ראׁש ית. מן  יוֹ צאים ימים 

.'וג והפארת  והברה ה דה ה' ְְְְְְְִֶֶַַַָָֻל
ז   מי ציק . זה  כל ִִִֶַַַָֹי

יראל  נסת  ז  באר ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָתפארת .
הלּ לוּ ,וׁש ׁש ת  העליוֹ נים ה יּ מים 

ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם, ּפ רׁש  ה ּפ סוּ ק 
כט ) א הימים  הגּ דלּ ה (דברי  ה' ל

והּת  זה והגּ ב וּ רה - כל כּ י וגוֹ '. פארת 



יר"מאמרי  ה הר הקמת צו 

בּ ׁש מיא אחיד  דּ י כּ תרגּ וּ מ וֹ  ישׂ ראל . כּ נסת
דּ אקרי  דעלמא דּ יסוֹ דא  כּ ל וֹ מר  וּ בארעא .
ׁש מים , דּ אקרי בּ תפארת אחיד  איהוּ  כּ ל,

ע "ב)וּ בארץ לא ישׂ ראל.(דף כּ נסת דּ אקרי  

היאועל רא ׁש ית ב ' בּ ראׁש ית, (חכמה,דּ א 
בחכמתא) בראשית יונתן דתרגם בּ גין כמה

רא ׁש ית. ואקרי לחוּ ׁש בּ נא  ּת ניינא דּ איהי
היא טמירא  עלּ אה כּ תרא דהאי בּ גין
ּת ניינא בּ ח וּ ׁש בּ נא , עייל דּ לא ועל קדמאה.
וע וֹ ד  רא ׁש ית. ב' דּ א  בּ גין ראׁש ית. הוי
חכמה רא ׁש ית. איהי עלּ אה  דחכמה  כּ מה
לית  דּ א ועל הויא . נמי ראׁש ית ּת ּת אה

רא ׁש ית. מן ב' לאפרׁש א

הוּ א .בּ ראׁש ית והכי ליּה  קרינן מאמר 
מינּה  נפקין יוֹ מין וׁש יּת א
דאלּ ין  כּ גוונא אקרוּ ן ואלּ ין  בּ יּה . ואתכּ לילן
דכתיב  הוּ א הדא אלהים. בּ רא  אחרנין.
מאי  ה גּ ן. את להׁש קוֹ ת מעדן י וֹ צא  ונהר
ליּה  וּ לקיימא לאׁש קאה  הגּ ן את  להׁש קוֹ ת

.דּ אצטרי מה  בּ כל  בּ יּה  וּ לאסּת כּ לא 

בּ רא ׁש ית אלהים דּ מׁש מע ח יּ ים , אלהים  
ידא על ודּ אי אלהים  בּ רא 
כּ לּ א לאּפ קא בּ גין נהרא דההוּ א 
דּ כר חבּ וּ רא ה מים כּ לּ א. וּ לאׁש קאה 
אתבּ רי  בּ יּה  האי . לבתר  חזי . כּ דקא  ונוּ קבא

לכלּ א . חילא  יהיב בּ יּה  לתּת א. עלמא 

- וּ בארץ  תפארת. זוֹ  - בּ מים צ דּ יק.
תר גּ וּ מוֹ : כּ מוֹ  ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ 
כּ לוֹ מר , וּ בארץ . בּ מים  ׁש אוֹ חז
הוּ א  כּ "ל, ׁש נּ קרא הע וֹ לם  ׁש יּ ס וֹ ד
וּ בארץ ׁש מים, ׁש נּ קרא  בּ ּת פארת אוֹ חז

ישׂ ראל. כּ נסת ׁש נּ קראת

היא ועל ראׁש ית ב' בּ ראׁש ית. זה 
י וֹ נתן  ׁש ּת רגּ ם  כּ מוֹ  [חכמה,
ׁש היא  בּ גלל בּ חכמה] - בּ ראׁש ית
בּ גלל  ראׁש ית ונקראת  לח ׁש בּ וֹ ן , ׁש ניּ ה
ראׁש וֹ ן. הוּ א  טמיר זה עליוֹ ן  ׁש כּ תר
הראׁש ית  בּ ח ׁש בּ וֹ ן , נכנס ׁש לּ א ועל
ועוֹ ד, ראׁש ית. ב ' זה בּ גלל ׁש ני. הוּ א
גּ ם  רא ׁש ית, היא עליוֹ נה ׁש חכמה כּ מ וֹ 
ראׁש ית, היא  גּ ם תחּת וֹ נה חכמה  ּכ

ראׁש ית. מן ב' להפריד אין  ולכן

וכלברא ׁש ית מאמר לוֹ  קוֹ ראים 
יוֹ צאים  ימים וׁש ה זה.
כּ מ וֹ  נקראים ואלּ ה  בּ וֹ , ונכללים מ ּמ נּ וּ 
זהוּ  - אלהים בּ רא האחרים. ׁש אלּ ה
את  להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר ׁש כּ תוּ ב
הגּ ן? את להׁש קוֹ ת זּ ה  מה  הגּ ן .
בּ וֹ  וּ להסּת כּ ל אוֹ ת וֹ  וּ לק יּ ם להׁש קוֹ תוֹ 

.צּ רי מה בּ כל

ׁש ּמ ׁש מעאלהים חיּ ים , אלהים - 
ודּ אי אלהים בּ רא בּ ראׁש ית
הכּ ל  להוֹ ציא כּ די נהר  א וֹ תוֹ  ידי על
ח בּ וּ ר - המים את הכּ ל. וּ להׁש קוֹ ת
נברא  בּ וֹ   ּכ אחר כּ ראוּ י. וּ נקבה זכר

לכּ ל. כּ ח נתן בּ וֹ  למ ּט ה, העוֹ לם

יר"מאמרי  ה הר צז הקמת

והתק נברא  להע הרית  ְְְְִִִֵַַַָָָעל 
אתבּ רי רבּ י עלמא  בּ רית על אמר ׁש מע וֹ ן 

דּ כתיב, לג )ואתק יּ ים לא(ירמיה  אם  
לא וארץ ׁש מים  ח קּ וֹ ת  ולילה  י וֹ מם  בריתי
דעלמא יס וֹ דא צדּ יק דּ א  בּ רית מאן  שׂ מ ּת י.
קיימא עלמא  דּ א  ועל  דּ זכוּ ר. רזא דּ איה וּ 
לא אם  דּ כתיב כּ חדא  ולילה יוֹ מם  בּ ברית
לא וארץ ׁש מים  ח קּ וֹ ת  ולילה  י וֹ מם  בריתי
מעדן  ונפקין דּ נגדין  ׁש מים  חקּ וֹ ת שׂ מ ּת י.

עלּ אה .

ה)ואמר ,ּפ תח בּ ין (שופטים מחצצים מקּ וֹ ל  
וגו'. ה ' צדק וֹ ת  יתנּ וּ  ׁש ם מ ׁש א בּ ים
מחצצים יעקב. קוֹ ל  דּ א מחצצים מ קּ וֹ ל

אמר, דא ּת  יז)כּ מא א הבּ ינים .(שמואל אי ׁש  
דּ ׁש אבין  א נּ וּ ן בּ ין יתיב דּ איה וּ  מ ׁש אבּ ים בּ ין
סטרין  בּ תרין נטיל והוּ א  מ לּ עילא מ יּ א

בּ גוּ י ּה . לה וֹ ן וכליל 

לה ונת הה, רית יר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָראל
למיע ירת הא ר דְִַַָָָֻה

אתרׁש ם הוּ א  ּת ּמ ן יי. צדקוֹ ת יתנּ וּ  
יתנּ וּ  ׁש ם לאתדּ בּ קא . מהימנ וּ תא 
וׁש אבין. יי צדקוֹ ת ינקין ּת ּמ ן יי. צדק וֹ ת

ּפ רז וֹ נ וֹ  דּ עלמא(בישראל)צדק וֹ ת  צדּ יק דּ א  
ונטיל ׁש איב ואיה וּ  וקדיׁש , קיּ ים דּ איה וּ 
מיין  אנּ וּ ן רבּ א יּמ א לג בּ י וּ מפזּ ר  כּ לּ א 
דּ א . קיּ ים  ירתוּ  דּ ישׂ ראל  בּ ישׂ ראל, ע לּ אין.
יר וּ תת  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א ל וֹ ן ויהבי ּה 

עלמין.

לב  ד
ע"א

והתק נברא  להע הרית  ְְְְִִִֵַַַָָָעל 
הע וֹ לם ר בּ י ה בּ רית  על אמר, ׁש מע וֹ ן  

ׁש כּ תוּ ב  והתק יּ ם, לג )נברא (ירמיה 
חּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי לא אם
הבּ רית? מי שׂ מּת י. לא  וארץ  ׁש מים 
ׁש ל  ס וֹ ד ׁש הוּ א העוֹ לם, יס וֹ ד צ דּ יק זה
בּ ברית  ע וֹ מד הע וֹ לם  זה ועל זכוֹ ר.
לא  אם  ׁש כּ תוּ ב כּ אחד, ולילה  יוֹ מם 
וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי
הם  וארץ ׁש מים חּק וֹ ת שׂ מ ּת י . לא

העליוֹ ן. מעדן וי וֹ צאים ׁש וֹ פעים

ה )ואמר ,ּפ תח  מחצצים (שופטים  מ ּק וֹ ל 
צדק וֹ ת  ית נּ וּ  ׁש ם  מ ׁש אבּ ים בּ ין 
ק וֹ ל  זה - מחצצים מ ּק וֹ ל וג וֹ '. ה'
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - מחצצים יעקב.

יז) א מׁש אבּ ים (שמואל בּ ין הבּ ינים. איׁש 
ׁש וֹ אבים  א וֹ תם בּ ין  יוֹ ׁש ב  ׁש הוּ א  -
בּ ׁש ני נוֹ טל וה וּ א מלמעלה, מים

בּ ת וֹ כוֹ . אוֹ תם וכוֹ לל צדדים

לה ונת הה, רית יר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָראל
למיע ירת הא ר דְִַַָָָֻה

מק וֹ ם ׁש ם הוּ א ׁש ם - ה' צדק וֹ ת  יתנּ וּ  
יתנּ וּ  ׁש ם להתדּ בּ ק . האמוּ נה 
ה' צדקוֹ ת יוֹ נקים ׁש ם - ה' צדקוֹ ת
זה  - בּ ישׂ ראל ּפ רזוֹ נוֹ  צדקת וׁש וֹ אבים.
הּק דׁש , בּ רית  ׁש הוּ א העוֹ לם צ דּ יק
ליּ ם  וּ מפ זּ ר הכּ ל ונוֹ טל ׁש וֹ אב והוּ א 
- בּ ישׂ ראל עליוֹ נים. מים אוֹ תם הגּ דוֹ ל
להם  ונתן הזּ ה, בּ רית יר ׁש וּ  ׁש יּ שׂ ראל

ע וֹ למים. יר ת  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
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בּ ׁש מיא אחיד  דּ י כּ תרגּ וּ מ וֹ  ישׂ ראל . כּ נסת
דּ אקרי  דעלמא דּ יסוֹ דא  כּ ל וֹ מר  וּ בארעא .
ׁש מים , דּ אקרי בּ תפארת אחיד  איהוּ  כּ ל,

ע "ב)וּ בארץ לא ישׂ ראל.(דף כּ נסת דּ אקרי  

היאועל רא ׁש ית ב ' בּ ראׁש ית, (חכמה,דּ א 
בחכמתא) בראשית יונתן דתרגם בּ גין כמה

רא ׁש ית. ואקרי לחוּ ׁש בּ נא  ּת ניינא דּ איהי
היא טמירא  עלּ אה כּ תרא דהאי בּ גין
ּת ניינא בּ ח וּ ׁש בּ נא , עייל דּ לא ועל קדמאה.
וע וֹ ד  רא ׁש ית. ב' דּ א  בּ גין ראׁש ית. הוי
חכמה רא ׁש ית. איהי עלּ אה  דחכמה  כּ מה
לית  דּ א ועל הויא . נמי ראׁש ית ּת ּת אה

רא ׁש ית. מן ב' לאפרׁש א

הוּ א .בּ ראׁש ית והכי ליּה  קרינן מאמר 
מינּה  נפקין יוֹ מין וׁש יּת א
דאלּ ין  כּ גוונא אקרוּ ן ואלּ ין  בּ יּה . ואתכּ לילן
דכתיב  הוּ א הדא אלהים. בּ רא  אחרנין.
מאי  ה גּ ן. את להׁש קוֹ ת מעדן י וֹ צא  ונהר
ליּה  וּ לקיימא לאׁש קאה  הגּ ן את  להׁש קוֹ ת

.דּ אצטרי מה  בּ כל  בּ יּה  וּ לאסּת כּ לא 

בּ רא ׁש ית אלהים דּ מׁש מע ח יּ ים , אלהים  
ידא על ודּ אי אלהים  בּ רא 
כּ לּ א לאּפ קא בּ גין נהרא דההוּ א 
דּ כר חבּ וּ רא ה מים כּ לּ א. וּ לאׁש קאה 
אתבּ רי  בּ יּה  האי . לבתר  חזי . כּ דקא  ונוּ קבא

לכלּ א . חילא  יהיב בּ יּה  לתּת א. עלמא 

- וּ בארץ  תפארת. זוֹ  - בּ מים צ דּ יק.
תר גּ וּ מוֹ : כּ מוֹ  ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ 
כּ לוֹ מר , וּ בארץ . בּ מים  ׁש אוֹ חז
הוּ א  כּ "ל, ׁש נּ קרא הע וֹ לם  ׁש יּ ס וֹ ד
וּ בארץ ׁש מים, ׁש נּ קרא  בּ ּת פארת אוֹ חז

ישׂ ראל. כּ נסת ׁש נּ קראת

היא ועל ראׁש ית ב' בּ ראׁש ית. זה 
י וֹ נתן  ׁש ּת רגּ ם  כּ מוֹ  [חכמה,
ׁש היא  בּ גלל בּ חכמה] - בּ ראׁש ית
בּ גלל  ראׁש ית ונקראת  לח ׁש בּ וֹ ן , ׁש ניּ ה
ראׁש וֹ ן. הוּ א  טמיר זה עליוֹ ן  ׁש כּ תר
הראׁש ית  בּ ח ׁש בּ וֹ ן , נכנס ׁש לּ א ועל
ועוֹ ד, ראׁש ית. ב ' זה בּ גלל ׁש ני. הוּ א
גּ ם  רא ׁש ית, היא עליוֹ נה ׁש חכמה כּ מ וֹ 
ראׁש ית, היא  גּ ם תחּת וֹ נה חכמה  ּכ

ראׁש ית. מן ב' להפריד אין  ולכן

וכלברא ׁש ית מאמר לוֹ  קוֹ ראים 
יוֹ צאים  ימים וׁש ה זה.
כּ מ וֹ  נקראים ואלּ ה  בּ וֹ , ונכללים מ ּמ נּ וּ 
זהוּ  - אלהים בּ רא האחרים. ׁש אלּ ה
את  להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר ׁש כּ תוּ ב
הגּ ן? את להׁש קוֹ ת זּ ה  מה  הגּ ן .
בּ וֹ  וּ להסּת כּ ל אוֹ ת וֹ  וּ לק יּ ם להׁש קוֹ תוֹ 

.צּ רי מה בּ כל

ׁש ּמ ׁש מעאלהים חיּ ים , אלהים - 
ודּ אי אלהים בּ רא בּ ראׁש ית
הכּ ל  להוֹ ציא כּ די נהר  א וֹ תוֹ  ידי על
ח בּ וּ ר - המים את הכּ ל. וּ להׁש קוֹ ת
נברא  בּ וֹ   ּכ אחר כּ ראוּ י. וּ נקבה זכר

לכּ ל. כּ ח נתן בּ וֹ  למ ּט ה, העוֹ לם

יר"מאמרי  ה הר צז הקמת

והתק נברא  להע הרית  ְְְְִִִֵַַַָָָעל 
אתבּ רי רבּ י עלמא  בּ רית על אמר ׁש מע וֹ ן 

דּ כתיב, לג )ואתק יּ ים לא(ירמיה  אם  
לא וארץ ׁש מים  ח קּ וֹ ת  ולילה  י וֹ מם  בריתי
דעלמא יס וֹ דא צדּ יק דּ א  בּ רית מאן  שׂ מ ּת י.
קיימא עלמא  דּ א  ועל  דּ זכוּ ר. רזא דּ איה וּ 
לא אם  דּ כתיב כּ חדא  ולילה יוֹ מם  בּ ברית
לא וארץ ׁש מים  ח קּ וֹ ת  ולילה  י וֹ מם  בריתי
מעדן  ונפקין דּ נגדין  ׁש מים  חקּ וֹ ת שׂ מ ּת י.

עלּ אה .

ה)ואמר ,ּפ תח בּ ין (שופטים מחצצים מקּ וֹ ל  
וגו'. ה ' צדק וֹ ת  יתנּ וּ  ׁש ם מ ׁש א בּ ים
מחצצים יעקב. קוֹ ל  דּ א מחצצים מ קּ וֹ ל

אמר, דא ּת  יז)כּ מא א הבּ ינים .(שמואל אי ׁש  
דּ ׁש אבין  א נּ וּ ן בּ ין יתיב דּ איה וּ  מ ׁש אבּ ים בּ ין
סטרין  בּ תרין נטיל והוּ א  מ לּ עילא מ יּ א

בּ גוּ י ּה . לה וֹ ן וכליל 

לה ונת הה, רית יר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָראל
למיע ירת הא ר דְִַַָָָֻה

אתרׁש ם הוּ א  ּת ּמ ן יי. צדקוֹ ת יתנּ וּ  
יתנּ וּ  ׁש ם לאתדּ בּ קא . מהימנ וּ תא 
וׁש אבין. יי צדקוֹ ת ינקין ּת ּמ ן יי. צדק וֹ ת

ּפ רז וֹ נ וֹ  דּ עלמא(בישראל)צדק וֹ ת  צדּ יק דּ א  
ונטיל ׁש איב ואיה וּ  וקדיׁש , קיּ ים דּ איה וּ 
מיין  אנּ וּ ן רבּ א יּמ א לג בּ י וּ מפזּ ר  כּ לּ א 
דּ א . קיּ ים  ירתוּ  דּ ישׂ ראל  בּ ישׂ ראל, ע לּ אין.
יר וּ תת  הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א ל וֹ ן ויהבי ּה 

עלמין.

לב  ד
ע"א

והתק נברא  להע הרית  ְְְְִִִֵַַַָָָעל 
הע וֹ לם ר בּ י ה בּ רית  על אמר, ׁש מע וֹ ן  

ׁש כּ תוּ ב  והתק יּ ם, לג )נברא (ירמיה 
חּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי לא אם
הבּ רית? מי שׂ מּת י. לא  וארץ  ׁש מים 
ׁש ל  ס וֹ ד ׁש הוּ א העוֹ לם, יס וֹ ד צ דּ יק זה
בּ ברית  ע וֹ מד הע וֹ לם  זה ועל זכוֹ ר.
לא  אם  ׁש כּ תוּ ב כּ אחד, ולילה  יוֹ מם 
וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי
הם  וארץ ׁש מים חּק וֹ ת שׂ מ ּת י . לא

העליוֹ ן. מעדן וי וֹ צאים ׁש וֹ פעים

ה )ואמר ,ּפ תח  מחצצים (שופטים  מ ּק וֹ ל 
צדק וֹ ת  ית נּ וּ  ׁש ם  מ ׁש אבּ ים בּ ין 
ק וֹ ל  זה - מחצצים מ ּק וֹ ל וג וֹ '. ה'
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - מחצצים יעקב.

יז) א מׁש אבּ ים (שמואל בּ ין הבּ ינים. איׁש 
ׁש וֹ אבים  א וֹ תם בּ ין  יוֹ ׁש ב  ׁש הוּ א  -
בּ ׁש ני נוֹ טל וה וּ א מלמעלה, מים

בּ ת וֹ כוֹ . אוֹ תם וכוֹ לל צדדים

לה ונת הה, רית יר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָראל
למיע ירת הא ר דְִַַָָָֻה

מק וֹ ם ׁש ם הוּ א ׁש ם - ה' צדק וֹ ת  יתנּ וּ  
יתנּ וּ  ׁש ם להתדּ בּ ק . האמוּ נה 
ה' צדקוֹ ת יוֹ נקים ׁש ם - ה' צדקוֹ ת
זה  - בּ ישׂ ראל ּפ רזוֹ נוֹ  צדקת וׁש וֹ אבים.
הּק דׁש , בּ רית  ׁש הוּ א העוֹ לם צ דּ יק
ליּ ם  וּ מפ זּ ר הכּ ל ונוֹ טל ׁש וֹ אב והוּ א 
- בּ ישׂ ראל עליוֹ נים. מים אוֹ תם הגּ דוֹ ל
להם  ונתן הזּ ה, בּ רית יר ׁש וּ  ׁש יּ שׂ ראל

ע וֹ למים. יר ת  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
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