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מכיל: סדר לימוד הזוהר לחג החנוכה, 
 כתבי האריז"ל, ועוד, 

הדלקה וחיובה, הברכות, ברכת שהחיינו.
ובוודאי הלומד מאמרים אלו בימי החנוכה, יכפיל 
בספר  כמבואר  מונים,  עשרת  זכויותיו  וישליש 
ערכה של שעה וכוח הזוהר. ויתקיים בנו הבטחת 
מגלותא  יפקון  דא  בספרא  מהימנא  רעיא  משה 

ברחמי אמן

ן•

יצא לאור ערב חנוכה ה' תשע"ג
על ידי "מפעל הזוהר העולמי"
סניף בת ים טל: 052-7651911



מחפשים תורמים להדפיס 
מאות אלפים עד 15 מיליון של 

 תיקוני זוהר "תיקון מג"
לחלקם ל-15 מיליון יהודים 

בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים 
הסחורה בע"ה.

האם יש מחשב שיוכל לחשבן 
את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911



הקדמה קצרה לספרים
"זוהר לחנוכה" וספר "ערכתי נר למשיחי"

על כל הטוב אשר גמלנו, ועל חסדו כי גבר עלי,  מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. 
אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ואודה ה' 
מאד בפי ובתוך רבים אהללנו, ואספר שבחו וחסדו אשר הפליא לעשות אתי, ויהי עמדי 

בדרך אשר זכני להוציא לאור עולם הספר הקדוש הזה.

התפילה,  אלא  לנו  נותרה  לא  מקדשינו,  בית  חרב  עת  מישראל,  כבוד  שגלה  מאז 
בבחינת: "ונשלמה פרים שפתינו", ועדיין אין כוחינו אלא בפה – להשמיע ממעמקים 
את ה"קול קול יעקב", בציפי' ובתקוה לקיומה של ההבטחה: "והביאותים אל הר קדשי 

ושמחתים בבית תפילתי".

אמרתי בלבי לסדר ספר על עניני הדלקת הנרות, שענינו גדול, שע"י הנרות זוכים 
להקביל נרו של מלך המשיח, כמבואר במדרש רבתי פרשת אמור, אמר רבי אלעזר בן 
שמוע, בזכות "יערוך את הנרות", תנצלו מן "ערוך מאתמול תפתה" )ישעיהו ל'(. ]בספר 
"וימהר אברהם" מביא, מי שהוא בצרה ר"ל, סגולה לזה, שידליק שמן לעילוי נשמת 
רמבעה"נ, וינצל ממנה. כי שמ"ן ר"ת שומר מצרות נפשו[. וכמבואר בספר תורת העולה 
לרבינו משה איסרליש הרמ"א ז"ל, אמר רבי חנן בזכות להעלות נר תמיד, אתם זוכים 
להקביל נרו של מלך המשיח, כמש"נ ]תהלים קל"ב[, ערכתי נר למשיחי, וגו', הנה ודאי 
דרשות אלו רומזים על מה שנתבאר, כי כלל התורה מצלת מדינה של גיהנם ומקרבת 
מלך המשיח וכו', עכ"ל. הרמב"ן ר"פ בהעלותך )בשם המדרש(: הקרבנות כל זמן שבית 

המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרת לעולם אל מול פני המנורה כו'.

וכ"כ מעין זה, בשו"ת חת"ס בהשמטות חו"מ סי' קצ"ו, וז"ל: מ"ע של אכילת מצה 
משומרות דליל פסח היא יחידה נשארת לנו מכל מצות אכילה שבכל התורה, אין לנו 

פסח ולא קדשים רק מצוה אחת משנה לשנה.

מצאתי לנכון להביא כאן דברי אחד מגדולי הראשונים בענין ששבת הוא אות ועדות, 
כמבוא לנרות שבת ויום טוב.

כתב הסמ"ג בעשין מצוה ד' וז"ל: משש מאות ושלוש עשרה מצות שנצטוו לישראל 
אין לך שום מצוה שתהא אות ועדות כי אם ג' מצות והם מילה ושבת ותפילין שנכתב 
פי שנים  ועל  ועדות לישראל שהם עבדים להקב"ה  אות  והם שלשתן  אות  בשלשתן 
עדים יקום דבר כל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני עדים שהוא 
יהודי הלכך בשבת ויו"ט שנקראת שבת ושבת נקרא אות פטור אדם מלהניח תפילין 
כי די שיש לו שני עדים שהוא יהודי עדות שבת ועדות מילה אבל בחול חייב כל אדם 
להניח תפילין כדי שיהי' לו שני עדים אות תפילין עם אות המילה וכל מי שאינו מניח 
תפילין אין לו כ"א ע"א שהוא יהודי ולכך חשבו כמנודה לשמים. וא"ת מאחר שתפילין 
אות ועדות כמו מילה ושבת, מדוע היתה רפוי' ביד ישראל, כבר פירשו רבותינו )שבת 



ד: ק"ל.( דבר זה, כל דבר מצוה שלא מסרו עצמן עלי' בעת צרה, עדיין היא רפוי' בידם 

שהרי  כולה,  התורה  כנגד  אחד  כל  נשקלו  ועדות  אות  ששלשתן  ולפי  תפילין.  כגון 
במילה נכרתו שלש עשרה בריתות ובתורה שלש בריתות ותורה ותפילין ושבת הושוו 
יחד בכמה מקומות ואחד מהם ותתן להם תורה ומצות ואת שבת קדשך הודעת להם 

ותפילין למען תהי' תורת ה' בפיך, עכ"ל.

וראה בספר קב הישר )פרק צ"ו( שמאריך בגודל קדושת הנרות של מצוה וכו' וזל"ק: 
הרה"ג מהרש"ל ז"ל כתב בהקדמת ספר הנקרא ים של שלמה וז"ל, פעם אחת בא לידי 
ע"י נר של מצוה כאילו הראו לי מן השמים ונתנו לי הרמנא ואמיץ כח מרקיע ופתחו לי 
שערי אורה ע"כ. ושמעתי מפי מורי ע"פ קבלה שהענין הוא כך, כשהיה הרב ר' שלמה 
לוריא ז"ל מחבר ספרו ים של שלמה, אירע לו שהיה רק נר קטן דלוק לפניו והיה זמן 
קרוב להכבות, והיה דלוק כמה שעות יותר משלש וארבע נרות שלמים, וזה העיד עליו 
תלמידו ונכדו ז"ל, בעל הנר הכיר בנרו כי ה' עמו ע"כ, וזה אירע להגאון הנ"ל נס ממש 
כנר של שמן הקודש שבבית המקדש, זכותו יעמוד לנו אשרי לו ואשרי יולדתו, עכ"ל. 

ועיי"ש יותר באריכות.

אנו  נרות,  ומדליקין  חנוכה  נס  זוכרין  שאנו  וע"י  כתב:  צ"ו(  )דף  קודש  זרע  ובספר 
ממשיכין גאולה העתידה, וכמ"ש מודים אנחנו לך וכו' הטוב כי לא כלו רחמיך, ולכן ע"י 

נר חנוכה אנו ממשיכין תקון כל העולם שהוא ע"י אור האמת כנ"ל…

זו תקרב ביאתו במהרה  י'מי ח'נוכה, רומז שמצוה  …ומשיח ר"ת מ'דליקין ש'מונת 
בימינו.

ומכיון שאנו עוסקים כעת גם כן בספר להדלקת נרות שבת ויו"ט ונרות נשמה, נביא 
כאן דברי הקב הישר )פרק פ"ו, בשם המהרי"ל( שכתב וז"ל: שמעתי טעם הגון למה מזכירין 
נשמות במדינות פולין באחרון של יו"ט, דע כי אחת מעשרה נסים שהיו במקדש הוא 
ובחג השבועות  ג' פעמים בשנה בחג המצות  שכל ישראל היו נכנסים לבית המקדש 
ובחג הסוכות והיו עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, וזה הי' נגד הטבע, והענין כך, 
כי כל רגל ורגל היו באים נשמת אברהם יצחק ויעקב לבית המקדש של מעלה עם כל 
נשמות הצדיקים והמקדש של מטה הי' מסתלק, והי' בהיות המקדש של מעלה יורדת 
למטה ומקדש של מעלה הוא רוחני, לכן הי' יכול לקבל כל כלל ישראל, ולכן עכשיו 
שחרב בעונינו צריכין אנו להזכיר נשמות אבותינו הקדושים בכל רגל ורגל, כדי שיהי' 
נר-נשמה  בענין  בפנים הספר  ראה  עכ"ל.  אמן,  עולם  עד  ולזרעינו  לנו  עומדת  זכותם 

באריכות.

ובספר שארית ישראל )דף ט'( כתב: "וקבלתי ממורי הרב מטשערנאביל ז"ל, ]הרה"ק 
בעמח"ס מאור עינים[ כי חנוכה הוא בסוד אורו של משיח כמאמר ערכתי נר למשיחי, 
שע"י מצות הנרות בחנוכה נמשך עלינו אור משיח צדקינו אור צדיקים אור צדיק יסוד 



עולם הכולל בתוכו אור שבעה רועים בחי' אור זרוע לצדיק, שע"י אור של חנוכה נמשך 
אורו של משיח" וכו'.

מדינה של  התורה מצלת  כלל  כי  על מה שנתבאר,  רומזים  אלו  דרשות  ודאי  הנה 
גיהנם ומקרבת מלך המשיח וכו'. עכל"ק

כתוב בספרים הק' שראוי לכל אדם לזכות את הרבים ואם יזכה שיועילו דבריו לאחד 
מני אלף די לו אם לא בא לעולם אלא לדבר הזה. ואני תפלה להשי"ת שזכות הרבים 
תעמוד לי שלא אכשל בדבר הלכה ח"ו וישמחו )כדי שישמחו, רש"י( בי חברי, שלא אומר 

על טמא טהור ולא על טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר.

והנה למותר לתאר ולפאר שבח דא שורתא – שבח המגיע לכתבים עצמם, דיבורים 
קדושים השוים לכל נפש מתוקים מדבש ונופת צופים רשפי אש שלהבת קה אהבת 
הלבבות  ולהלהיב  ישנים  לעורר  בכחו  ודיבור  דיבור  כל  אשר  מלאים,  ויראתו  השי"ת 
דברי  קיבוץ  ע"י  דאתיא ממילא  והן שבחא  תלויים,  ובמצות שבהם  הזמנים  בקדושת 
חז"ל מש"ס בבלי ויושלמי, מדרשים, זוה"ק ותיקונים, וספרי הראשונים, ומספרי מוסר 
ספרים  וממאות  והאחרונים,  הראשונים  מגדולי  מוסר  ומספרי  הראשונים,  מגדולי 
קדושים המצויים ויקרי המציאות, הן שנכתבו במקומם והן שנכתבו שלא במקומם בתוך 
שאר דברים, ולחלקם לפרטיים ולפרטי פרטים ולסדר כל ענין וענין לעצמו יחד כשלחן 
גודל התועלת,  יבין  כי כל בר דעת   – ומוכן לאכול אותו ענין שלבו חפץ כעת  הערוך 
שדבריהם הקדושים מלהיבים נפש האדם להתעורר על גודל הענין של הדלקת הנרות, 

שעי"ז יתגלה לנו נרו של משיח צדקינו.

הרבינו ירוחם )בהקדמת ספרו( כתב, דאף על פי שאין שום חידוש בספרו, מכל מקום 
ונשנו  נאמרו  שכבר  דברים  שאפילו  וכידוע  עיי"ש.  לתועלת,  יהי'  הוא  הנכון  הסדר 
בספרים, מכל מקום הנפש מתפעלת ומתעוררת בקריאת ספר חדש ובסידור הדברים 

ביחד.

והנה ידעתי שיש אנשים אשר הם חכמים בעיניהם בראותם אחד הדפיס ספר חדש, 
אז שיחה בפיהם, יותר טוב הי' לו השתיקה, והי' מקבל שכר על הפרישה, כי לא כל 
הרוצה ליטול את השם יבא ויטול, ומסתמא לא כיוון לשם שמים אלא לכבוד עצמו, 
כתב  כבר  אמנם  בזה,  הוא  חוטא  ונמצא  חיבור,  חובר  שהוא  ולהתפאר  להתגאה  כדי 
יפצו  הבל  כי  ספרים,  מחברי  על  ומדברים  המליזין  אותן  על  בהקדמתו,  ז"ל  הפרמ"ג 
פיהם ודבריהם בטילים, ויותר הועילו מחברי ספרים בזמנינו מהמלעיגים ומליזים, כי 
מי שמדפיס ספר כו', ימצא בו איזה דבר טוב ומזכה רבים, אין להלעיג עליו ושלא יהי' 
ח"ו בכלל אלו דכתיב ואם בחקותי תמאסו, ולמה להבדיל במעש"ה בו"ך קורין בכ"י כו', 
ותוה"ק בכל ספר יש בו חכמה ורפואת הנפש כו', לפעמים ימצא בקטן מה שלא נמצא 

בראשונים וכו', עכל"ק בקיצור נמרץ, עיי"ש.

נא אמרינו לרצון  ויהיו  ונסיים בתפלה להשי"ת שאל יאמר פינו דבר שלא כרצונו, 
)וכתב  זכות כל הצדיקים, גאונים וקדושים, שהבאנו דבריהם הטהורים  לפני אדון כל, 
הגאון הגדול מוהרש"ם מבערזאן ז"ל שקבלה מצדיקים שהמלקט דברי חכמים יחד הרי זה גורם יחוד 



  א

 

חד ׁש דּ ין  ע שׂ ר ׁש נים בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌

אזלי רבּ י הווּ  יצחק ורבּ י יהוּ דה 
לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר בּ ארחא.
ארח דּ הוּ א חקל, בּ האי ניזיל יצחק ,
אמר  אזלי, דּ הו וּ  עד  אזל וּ . י ּת יר. מיׁש ר 

כּ תיב  יהוּ דה, לא)ר בּ י תיראא"(משלי 
לב וּ ׁש  בּ ית ּה  כל כּ י מלג לבית ּה 
חברנא חזקיּ ה רבּ י קרא, האי ׁש נים",
דּ חיּ יבי  דּ ינא דּ אמר, בּ יּה , אוֹ קים
מנייהוּ  ּפ לגא ירחין, ּת ריסר דּ גיהנּ ם

בּ תלגא. מנּ ייהוּ  וּ פלגא בּ חּמ ה

ויּ קם היּ ון מ ּט יט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עלני

אמרי בּ ׁש עּת א אינוּ ן לנוּ רא, דעאלין 
עאלין  גּ יהנּ ם, ודּ אי הוּ א דא
דסיטא חריפא דּ א אמרי לתלגא,

ׁש ראן (דסיתוא) הוּ א. בּ רי דק וּ ד ׁש א
אמר  ודוד  ווי. אמרין וּ לבתר וה, ואמרין

מ) היּ ון (תהלים מּט יט  ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר "ויּ עלני
מאתר וגוֹ ', ע"א)ו יּ קם" וה ,(נ"ט דּ אמרי 

ווי. וּ לבתר

מלג" לביתּה  ּת ירא "א  – הּמ צווֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת

כּ מאוהיכן בּ לג. נפ ׁש ייהוּ , מׁש ּת לּ מי 

זוהר 
בראשית
פרשת
דף  ויחי 
ע "ב רלח 

הוֹ לכים ר בּ י הי וּ  יצחק  ורבּ י יהוּ דה 
לרבּ י יהוּ דה רבּ י אמר  .בּ דּ ר
 דּ ר ׁש הוּ א הזּ ה, בּ דה נל יצחק ,
אמר  ׁש הלכוּ , עד הלכוּ . י ׁש רה. י וֹ תר

כּ תוּ ב  יהוּ דה, לא)ר בּ י "לא (משלי 
לבׁש  בּ יתּה  כל כּ י  מ לג  לביתּה  תירא
חברנוּ  חזקיּ ה ר בּ י זה ּפ ס וּ ק  ׁש נים",
בּ גּ יהנּ ם  הרׁש עים דּ ין ׁש אמר , בּ וֹ , בּ אר 
בּ חּמ ה  מהם  חצי חדׁש , ע שׂ ר ׁש נים

בּ לג. מהם וחצי

אוֹ מרים,בּ ׁש עה  הם לאׁש , ׁש נּ כנסים 
נכנסים  גּ יהנּ ם. ודּ אי זהוּ 
החרף  חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים, ללג,
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל [הקר ]
 ּכ ואחר  וה, וא וֹ מרים, מתחילים

אמר ודוד וי. מ )אוֹ מרים, ,(תהלים 
היּ ון  מ ּט יט  ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר "ויּ עלני 
וה, ׁש אוֹ מרים מ ּמ קוֹ ם וג וֹ '. ויּ קם"

וי.  ּכ ואחר 

כּ מ וֹ והיכן  בּ לג, נפ ׁש ם? נתקנ וֹ ת 

לעילא, ובכן יה"ר שיתקיים בנו דברי הספר חסידים סי' רכ"ד שכ' כל האומר דבר שמועה מפי הקדושים 

אשר בארץ המה, מתפללין עליו, וממליצים עליו(.

וצאצאי צאצאינו  וצאצאינו  ונהיה אנחנו  זכות צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים, 
עוסקים בתורה ובמצוות מתוך נחת והרחבת הדעת, ללכת בעקבותיהם, ויהיו עבורינו 
ויהא  יעזור שנושע תשועת עולמים.  וה' אלוקי ישראל אהבת תמים,  ישרים,  מליצים 

רעוא קמיה, דתשרי על עמיה, דיתענג לשמיה, במתיקין ודובשין.

בטוחני כי ספר זה יהיה לעזר לכל, ליושבי על מדין ולבעלי בתים, ולהמון עם, דברים 
שיגעתי בהם רבות, הם ימצאום מוכנים ומסודרים, "שהכל צריכין למרי חיטיא" )ברכות, 

ס"ד ע"א( "למי שקיבץ תבואות למכור, כלומר למי שקיבץ שמועות" )רש"י שם(.

ליקוט על דבר מעלת וסגולת הדלקת הנרות בערבי שבתות וימים טובים, ושמחות 
ועוד.

ואני תפילה להשם יתברך שיהיו מעשה ידינו בזה רצוים לפניו יותר מהשגתינו בזה 
כוננה עלינו  ידינו  ומעשה  וגו'  נועם  ויהי  )צ"ג ע"ב( על הפסוק  יתרו  פ'  וכמ"ש הזוה"ק 

ומעשה ידינו כוננהו.

ועל ידי זהירות בהדלקת הנרות אשר באורם נראה אור, יאיר לנו ותרום קרן כנסת 
ישראל שבעתים, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים במהרה בימינו אמן.

יהיה לעילוי נשמתו של אדמו"ר זללה"ה ותהי מנוחתו כבוד  זה  יהי רצון שחיבורי 
אשר  כל  ישכילו  למען  וניניו  ונכדיו  בניו  על  בתפילה  ויעלה  צדיקים,  של  במחיצתם 
יעשו בתורה ובמצות ובמעשים טובים, בגשמיות וברוחניות, לאורך ימים ושנות חיים 

בבריאות איתנה ובנהורא מעליא אמן.

”

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ



  א

 

חד ׁש דּ ין  ע שׂ ר ׁש נים בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌

אזלי רבּ י הווּ  יצחק ורבּ י יהוּ דה 
לרבּ י  יהוּ דה רבּ י אמר בּ ארחא.
ארח דּ הוּ א חקל, בּ האי ניזיל יצחק ,
אמר  אזלי, דּ הו וּ  עד  אזל וּ . י ּת יר. מיׁש ר 

כּ תיב  יהוּ דה, לא)ר בּ י תיראא"(משלי 
לב וּ ׁש  בּ ית ּה  כל כּ י מלג לבית ּה 
חברנא חזקיּ ה רבּ י קרא, האי ׁש נים",
דּ חיּ יבי  דּ ינא דּ אמר, בּ יּה , אוֹ קים
מנייהוּ  ּפ לגא ירחין, ּת ריסר דּ גיהנּ ם

בּ תלגא. מנּ ייהוּ  וּ פלגא בּ חּמ ה

ויּ קם היּ ון מ ּט יט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עלני

אמרי בּ ׁש עּת א אינוּ ן לנוּ רא, דעאלין 
עאלין  גּ יהנּ ם, ודּ אי הוּ א דא
דסיטא חריפא דּ א אמרי לתלגא,

ׁש ראן (דסיתוא) הוּ א. בּ רי דק וּ ד ׁש א
אמר  ודוד  ווי. אמרין וּ לבתר וה, ואמרין

מ) היּ ון (תהלים מּט יט  ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר "ויּ עלני
מאתר וגוֹ ', ע"א)ו יּ קם" וה ,(נ"ט דּ אמרי 

ווי. וּ לבתר

מלג" לביתּה  ּת ירא "א  – הּמ צווֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת

כּ מאוהיכן בּ לג. נפ ׁש ייהוּ , מׁש ּת לּ מי 

זוהר 
בראשית
פרשת
דף  ויחי 
ע "ב רלח 

הוֹ לכים ר בּ י הי וּ  יצחק  ורבּ י יהוּ דה 
לרבּ י יהוּ דה רבּ י אמר  .בּ דּ ר
 דּ ר ׁש הוּ א הזּ ה, בּ דה נל יצחק ,
אמר  ׁש הלכוּ , עד הלכוּ . י ׁש רה. י וֹ תר

כּ תוּ ב  יהוּ דה, לא)ר בּ י "לא (משלי 
לבׁש  בּ יתּה  כל כּ י  מ לג  לביתּה  תירא
חברנוּ  חזקיּ ה ר בּ י זה ּפ ס וּ ק  ׁש נים",
בּ גּ יהנּ ם  הרׁש עים דּ ין ׁש אמר , בּ וֹ , בּ אר 
בּ חּמ ה  מהם  חצי חדׁש , ע שׂ ר ׁש נים

בּ לג. מהם וחצי

אוֹ מרים,בּ ׁש עה  הם לאׁש , ׁש נּ כנסים 
נכנסים  גּ יהנּ ם. ודּ אי זהוּ 
החרף  חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים, ללג,
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל [הקר ]
 ּכ ואחר  וה, וא וֹ מרים, מתחילים

אמר ודוד וי. מ )אוֹ מרים, ,(תהלים 
היּ ון  מ ּט יט  ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר "ויּ עלני 
וה, ׁש אוֹ מרים מ ּמ קוֹ ם וג וֹ '. ויּ קם"

וי.  ּכ ואחר 

כּ מ וֹ והיכן  בּ לג, נפ ׁש ם? נתקנ וֹ ת 



  ב

אמר סח)דאּת  ׁש דּ י (תהלים  "בּ פרשׂ  
אף יכ וֹ ל בּ צלמוֹ ן". ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים
תירא "א לוֹ מר ּת למוּ ד  כּ ן, ישראל
דּ "כל  בּ גין טעמא. מאי מלג". לבית ּה 
'ׁש נים' ּת קרי אל ׁש נים", לב וּ ׁש  בּ ית ּה 
ציצית וּ פריעה, מילה כּ ג וֹ ן 'ׁש נים'. אלּ א

חנ וּ כּ ה ונר מזוּ זה '.כ וּ וּ תפילין, 

אדם לבוּ ׁש  מהאדם וּ להּפ רע אדּמ ה וחרב אדם לבוּ ׁש  ללבּ ׁש  הקב"ה ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָעתיד

מלג",ּת א לבית ּה  תירא "א חזי, 
"כּ ל  דּ איהי י שׂ ראל, כּ נסת  דּ א
דּ אמרן. כּ מה ׁש נים", לבוּ ׁש  בּ ית ּה 

בּ גדים" "חמוּ ץ  לב וּ ׁש אוגוֹ דּ כתיב , ,' 
ע וֹ בדי  מעּמ ין לאת ּפ רעא קׁש יא, דּ דינא
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א וזּמ ין זרה. עב וֹ דה
וחרבּ א סוּ מקא, לב וּ ׁש א למלבּ ׁש 
סוּ מקא. מן וּ לאת ּפ רעא סוּ מקא,

דּ כתיב  סוּ מקא, סג )לב וּ ׁש א  (ישעיה 
וּ כתיב  בּ גדים", סג )"חמוּ ץ ,(ישעיה 

סוּ מקא , סייפא ." ללבוּ ׁש אד וֹ ם "מדּ וּ ע 
לה)דּ כתיב  מלאה(ישעיה לה' "חרב 

דּ כתיב סוּ מקא, מן וּ לאתּפ רעא דם".
לה) בּ בצרה"(ישעיה  לה' זבח "כּ י '.וגוֹ , 

דּ הא ׁש נים" לב וּ ׁש  בּ ית ּה  "כל כּ י ת וּ ,
אתייא. קא ק ׁש יא דּ דינא מּס טרא

קדמ וֹ ניּ וֹ ת ׁש נים אלּ וּ  - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהנים

א לּ אאמר  הוּ א, הכי ודּ אי יצחק , רבּ י 
מאי  ׁש נים", לבוּ ׁש  בּ ית ּה  "כּ ל
בּ גין  קדמוֹ ניּ וֹ ת , ׁש נים אלּ ין 'ׁש נים',

סח )ׁש נּ אמר ׁש דּ י(תהלים "בּ פרשׂ  
אף  יכוֹ ל בּ צלמוֹ ן". ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים
תירא  "לא לוֹ מר , ּת למוּ ד כּ ן ? י שׂ ראל
מוּ ם  הּט עם? מה מלג". לביתּה 
ּת קרי אל ׁש נים", לב ׁש  בּ יתּה  ׁש "כּ ל
מילה  כּ מוֹ  'ׁש נים', אלּ א 'ׁש נים'
ונר  מזוּ זה וּ תפ לּ ין, ציצית וּ פריעה,

וכוּ '. חנ כּ ה

מלג"בּ א  לביתּה  תירא "לא ראה, 
כּ ל ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת ז וֹ  -
ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ׁש נים, לב ׁש  בּ יתּה 

סג)ׁש כּ תוּ ב  בּ גדים"(ישעיה  "חמוּ ץ  
להּפ רע  הּק ׁש ה, הדּ ין  ׁש ל לב וּ ׁש  וגוֹ ',
ועתיד זרה, עב וֹ דה עוֹ בדי  מע ּמ ים
אדם  לבוּ ׁש  ללבּ ׁש  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לבוּ ׁש  מהאדם. וּ להּפ רע  אד ּמ ה וחרב 
וכתוּ ב  בּ גדים, חמוּ ץ ׁש כּ תוּ ב אדם,

הּס יף (שם) ." ללב וּ ׁש אדם "מדּ וּ ע 
ׁש כּ תוּ ב  לד )אד ּמ ה, לה'(שם "חרב  

האדם, מן  וּ להּפ רע דם". מלאה
וג וֹ '. בּ בצרה" לה' זבח "כּ י  ׁש כּ תוּ ב 
- ׁש נים" לבׁש  בּ יתּה  כל "כּ י  עוֹ ד
הּק ׁש ה. הדּ ין  ׁש ל מצּ ד בּ א  זה ׁש הרי

אלּ א אמר  , ּכ זה ודּ אי יצחק, רבּ י 
מהם  ׁש נים", לב ׁש  בּ יתּה  "כּ ל
מוּ ם  קדמ וֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים אלּ וּ  הנים?

 ג

מכּ ל  וינקא מכּ לּ הוּ , אתכּ לילת  דּ איהי
כּ דכתיב  א),סטרין, הנּ חלים(קהלת "כּ ל 

היּ ם". אל הוֹ לכים

הארץ עם ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְגּ נוּ ת וֹ 

בּ ההוּ אעד בּ יּה  ּפ גע וּ  אזלי, דּ הווּ  
לקּפ וֹ טקיא אזיל דּ הוה ינוּ קא,
רכיב. סבא וחד  דחמרא, בּ קסטירא
בּ רי, ינוּ קא, לההוּ א סבא ההוּ א אמר
לאו קראי ליּה , אמר . קראי לי אימא
ארכּ ב אוֹ  לת ּת א, חוּ ת  אלּ א הוּ א, חד 
לא ליּה , אמר  . ל ואימא  לק ּמ
דּ אתקל  רביא, ואנּת  סבא אנא בּ עינא.
אּמ אי  הכי אי ליּה , אמר . בּ הד גּ רמי

דּ ניזיל ׁש אלּת  בּ גין ליּה , אמר קראי. 
דּ ההוּ א רוּ חיּה  ּת יּפ ח אמר, בּ אוֹ רחא.
מ לּ ה , ידע  ולא רכיב  דּ הוּ א סבא,
את ּפ רׁש  בּ הדי. יתקל דּ לא ואמר

בּ אוֹ רחא. לי ּה  ואזיל סבא, מההוּ א

מהּת ינ וֹ ק דּ בר  לׁש מוֹ ע החכמים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ּק ׁש וּ 

קריבכּ ד יצחק, ורבּ י יהוּ דה  רבּ י מטוּ  
לוֹ ן  וסח ליּה , ׁש אילוּ  לג בּ ייהוּ .
קא ׁש ּפ יר יהוּ דה, רבּ י לי ּה  אמר ע וֹ בדא,
ונ ׁש מע הכא, וניתיב  בּ הדן, זיל עבדּת .

לאי לוֹ ן, אמר .מּפ וּ מ רבא)מלּ ה (ס"א 
דּ לא ע"א)אנא, רלט יוֹ מא(דף אכילנא 

אתרחיׁש  ליּה . ויהיב וּ  נהמא, אפיק וּ  דין.
דמיא נביעא חד ואׁש כּ חוּ  ניּס א, לוֹ ן
ואינוּ ן  מנּ ייהוּ , ׁש תי אילנא, ּת חוֹ ת  דּ קּ יק

ויתיב וּ . ׁש ת וּ 

רלט  דף
ע"א 

מכּ ל ויוֹ נקת מכּ לּ ם נכללת ׁש היא
כּ כּ תוּ ב א)הצּ דדים , "כּ ל(קהלת 

היּ ם". אל הלכים הנּ חלים

בּ אוֹ תוֹ עד ּפ גׁש וּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  
לק ּפ וֹ טק יּ א   הוֹ ל ׁש היה תינוֹ ק 
אמר  ר וֹ כב . אחד וזקן החמוֹ ר , מאחרי
לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק , לאוֹ תוֹ  זקן  אוֹ תוֹ 

אינוֹ ּפ ס וּ ק את ּפ סוּ קי  לוֹ , אמר . 
לפני ארכּ ב אוֹ  למּט ה רד אלּ א אחד,

זקן לואמר אני  רוֹ צה, לא לוֹ , אמר . 
עצמי את ׁש אׁש קל תינוֹ ק, .עּמ ואּת ה 

ׁש אל ּת  לּמ ה  אז , ּכ אם לוֹ , אמר 
.בּ דּ ר ׁש נּ ל כּ די  לוֹ , אמר ּפ ס וּ ק?
ׁש הוּ א  זקן, אוֹ תוֹ  ׁש ל רוּ ח וֹ  ּת ּפ ח אמר ,
ׁש לּ א  ואמר דּ בר, יוֹ דע ולא רוֹ כב 
זקן  מאוֹ תוֹ  נפרד ע ּמ י. ׁש קוּ ל יהיה

.בּ דּ ר ל וֹ  והל

יצחק,כּ ׁש הגּ יעוּ  ורבּ י יהוּ דה  ר בּ י 
אוֹ תוֹ  ׁש אלוּ  אליהם . קרב 
רבּ י לוֹ  אמר הּמ עשׂ ה. את להם וסח
ונׁש ב  עּמ נוּ  ל ע שׂ ית, יפה יהוּ דה,
להם, אמר  . מּפ י דּ בר ונ ׁש מע כּ אן
הזּ ה. היּ וֹ ם אכלּת י ׁש לּ א עיף , אני
להם  התרח ׁש  לוֹ . ונתנ וּ  לחם הוֹ ציאוּ 
עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס

ויׁש ב וּ . ׁש תוּ  והם מ ּמ נּ וּ , ׁש תוּ 



  ב

אמר סח)דאּת  ׁש דּ י (תהלים  "בּ פרשׂ  
אף יכ וֹ ל בּ צלמוֹ ן". ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים
תירא "א לוֹ מר ּת למוּ ד  כּ ן, ישראל
דּ "כל  בּ גין טעמא. מאי מלג". לבית ּה 
'ׁש נים' ּת קרי אל ׁש נים", לב וּ ׁש  בּ ית ּה 
ציצית וּ פריעה, מילה כּ ג וֹ ן 'ׁש נים'. אלּ א

חנ וּ כּ ה ונר מזוּ זה '.כ וּ וּ תפילין, 

אדם לבוּ ׁש  מהאדם וּ להּפ רע אדּמ ה וחרב אדם לבוּ ׁש  ללבּ ׁש  הקב"ה ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָעתיד

מלג",ּת א לבית ּה  תירא "א חזי, 
"כּ ל  דּ איהי י שׂ ראל, כּ נסת  דּ א
דּ אמרן. כּ מה ׁש נים", לבוּ ׁש  בּ ית ּה 

בּ גדים" "חמוּ ץ  לב וּ ׁש אוגוֹ דּ כתיב , ,' 
ע וֹ בדי  מעּמ ין לאת ּפ רעא קׁש יא, דּ דינא
הוּ א בּ רי ק וּ ד ׁש א וזּמ ין זרה. עב וֹ דה
וחרבּ א סוּ מקא, לב וּ ׁש א למלבּ ׁש 
סוּ מקא. מן וּ לאת ּפ רעא סוּ מקא,

דּ כתיב  סוּ מקא, סג )לב וּ ׁש א  (ישעיה 
וּ כתיב  בּ גדים", סג )"חמוּ ץ ,(ישעיה 

סוּ מקא , סייפא ." ללבוּ ׁש אד וֹ ם "מדּ וּ ע 
לה)דּ כתיב  מלאה(ישעיה לה' "חרב 

דּ כתיב סוּ מקא, מן וּ לאתּפ רעא דם".
לה) בּ בצרה"(ישעיה  לה' זבח "כּ י '.וגוֹ , 

דּ הא ׁש נים" לב וּ ׁש  בּ ית ּה  "כל כּ י ת וּ ,
אתייא. קא ק ׁש יא דּ דינא מּס טרא

קדמ וֹ ניּ וֹ ת ׁש נים אלּ וּ  - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהנים

א לּ אאמר  הוּ א, הכי ודּ אי יצחק , רבּ י 
מאי  ׁש נים", לבוּ ׁש  בּ ית ּה  "כּ ל
בּ גין  קדמוֹ ניּ וֹ ת , ׁש נים אלּ ין 'ׁש נים',

סח )ׁש נּ אמר ׁש דּ י(תהלים "בּ פרשׂ  
אף  יכוֹ ל בּ צלמוֹ ן". ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים
תירא  "לא לוֹ מר , ּת למוּ ד כּ ן ? י שׂ ראל
מוּ ם  הּט עם? מה מלג". לביתּה 
ּת קרי אל ׁש נים", לב ׁש  בּ יתּה  ׁש "כּ ל
מילה  כּ מוֹ  'ׁש נים', אלּ א 'ׁש נים'
ונר  מזוּ זה וּ תפ לּ ין, ציצית וּ פריעה,

וכוּ '. חנ כּ ה

מלג"בּ א  לביתּה  תירא "לא ראה, 
כּ ל ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת ז וֹ  -
ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ׁש נים, לב ׁש  בּ יתּה 

סג)ׁש כּ תוּ ב  בּ גדים"(ישעיה  "חמוּ ץ  
להּפ רע  הּק ׁש ה, הדּ ין  ׁש ל לב וּ ׁש  וגוֹ ',
ועתיד זרה, עב וֹ דה עוֹ בדי  מע ּמ ים
אדם  לבוּ ׁש  ללבּ ׁש  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
לבוּ ׁש  מהאדם. וּ להּפ רע  אד ּמ ה וחרב 
וכתוּ ב  בּ גדים, חמוּ ץ ׁש כּ תוּ ב אדם,

הּס יף (שם) ." ללב וּ ׁש אדם "מדּ וּ ע 
ׁש כּ תוּ ב  לד )אד ּמ ה, לה'(שם "חרב  

האדם, מן  וּ להּפ רע דם". מלאה
וג וֹ '. בּ בצרה" לה' זבח "כּ י  ׁש כּ תוּ ב 
- ׁש נים" לבׁש  בּ יתּה  כל "כּ י  עוֹ ד
הּק ׁש ה. הדּ ין  ׁש ל מצּ ד בּ א  זה ׁש הרי

אלּ א אמר  , ּכ זה ודּ אי יצחק, רבּ י 
מהם  ׁש נים", לב ׁש  בּ יתּה  "כּ ל
מוּ ם  קדמ וֹ ניּ וֹ ת, ׁש נים אלּ וּ  הנים?

 ג

מכּ ל  וינקא מכּ לּ הוּ , אתכּ לילת  דּ איהי
כּ דכתיב  א),סטרין, הנּ חלים(קהלת "כּ ל 

היּ ם". אל הוֹ לכים

הארץ עם ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְגּ נוּ ת וֹ 

בּ ההוּ אעד בּ יּה  ּפ גע וּ  אזלי, דּ הווּ  
לקּפ וֹ טקיא אזיל דּ הוה ינוּ קא,
רכיב. סבא וחד  דחמרא, בּ קסטירא
בּ רי, ינוּ קא, לההוּ א סבא ההוּ א אמר
לאו קראי ליּה , אמר . קראי לי אימא
ארכּ ב אוֹ  לת ּת א, חוּ ת  אלּ א הוּ א, חד 
לא ליּה , אמר  . ל ואימא  לק ּמ
דּ אתקל  רביא, ואנּת  סבא אנא בּ עינא.
אּמ אי  הכי אי ליּה , אמר . בּ הד גּ רמי

דּ ניזיל ׁש אלּת  בּ גין ליּה , אמר קראי. 
דּ ההוּ א רוּ חיּה  ּת יּפ ח אמר, בּ אוֹ רחא.
מ לּ ה , ידע  ולא רכיב  דּ הוּ א סבא,
את ּפ רׁש  בּ הדי. יתקל דּ לא ואמר

בּ אוֹ רחא. לי ּה  ואזיל סבא, מההוּ א

מהּת ינ וֹ ק דּ בר  לׁש מוֹ ע החכמים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ּק ׁש וּ 

קריבכּ ד יצחק, ורבּ י יהוּ דה  רבּ י מטוּ  
לוֹ ן  וסח ליּה , ׁש אילוּ  לג בּ ייהוּ .
קא ׁש ּפ יר יהוּ דה, רבּ י לי ּה  אמר ע וֹ בדא,
ונ ׁש מע הכא, וניתיב  בּ הדן, זיל עבדּת .

לאי לוֹ ן, אמר .מּפ וּ מ רבא)מלּ ה (ס"א 
דּ לא ע"א)אנא, רלט יוֹ מא(דף אכילנא 

אתרחיׁש  ליּה . ויהיב וּ  נהמא, אפיק וּ  דין.
דמיא נביעא חד ואׁש כּ חוּ  ניּס א, לוֹ ן
ואינוּ ן  מנּ ייהוּ , ׁש תי אילנא, ּת חוֹ ת  דּ קּ יק

ויתיב וּ . ׁש ת וּ 

רלט  דף
ע"א 

מכּ ל ויוֹ נקת מכּ לּ ם נכללת ׁש היא
כּ כּ תוּ ב א)הצּ דדים , "כּ ל(קהלת 

היּ ם". אל הלכים הנּ חלים

בּ אוֹ תוֹ עד ּפ גׁש וּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  
לק ּפ וֹ טק יּ א   הוֹ ל ׁש היה תינוֹ ק 
אמר  ר וֹ כב . אחד וזקן החמוֹ ר , מאחרי
לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק , לאוֹ תוֹ  זקן  אוֹ תוֹ 

אינוֹ ּפ ס וּ ק את ּפ סוּ קי  לוֹ , אמר . 
לפני ארכּ ב אוֹ  למּט ה רד אלּ א אחד,

זקן לואמר אני  רוֹ צה, לא לוֹ , אמר . 
עצמי את ׁש אׁש קל תינוֹ ק, .עּמ ואּת ה 

ׁש אל ּת  לּמ ה  אז , ּכ אם לוֹ , אמר 
.בּ דּ ר ׁש נּ ל כּ די  לוֹ , אמר ּפ ס וּ ק?
ׁש הוּ א  זקן, אוֹ תוֹ  ׁש ל רוּ ח וֹ  ּת ּפ ח אמר ,
ׁש לּ א  ואמר דּ בר, יוֹ דע ולא רוֹ כב 
זקן  מאוֹ תוֹ  נפרד ע ּמ י. ׁש קוּ ל יהיה

.בּ דּ ר ל וֹ  והל

יצחק,כּ ׁש הגּ יעוּ  ורבּ י יהוּ דה  ר בּ י 
אוֹ תוֹ  ׁש אלוּ  אליהם . קרב 
רבּ י לוֹ  אמר הּמ עשׂ ה. את להם וסח
ונׁש ב  עּמ נוּ  ל ע שׂ ית, יפה יהוּ דה,
להם, אמר  . מּפ י דּ בר ונ ׁש מע כּ אן
הזּ ה. היּ וֹ ם אכלּת י ׁש לּ א עיף , אני
להם  התרח ׁש  לוֹ . ונתנ וּ  לחם הוֹ ציאוּ 
עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס

ויׁש ב וּ . ׁש תוּ  והם מ ּמ נּ וּ , ׁש תוּ 



  ד

עולה" בּ עשׂ י ּת ק נּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר  אל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ"לדוד 

ואמרּפ תח  ינוּ קא לז)ההוּ א ,(תהלים 
אל  בּ מרעים ּת תחר אל "לדוד
ׁש ירתא , אי לדוד , עולה". בּ עוֹ שׂ י ּת ק נּ א
א לּ א קאמר. לא ּת פ לּ ה, אי קאמר. לא
הקּ דׁש  ר וּ ח סתם, לדוד  אתר בּ כל

אמרוֹ .

בּ ּמ רעים תחרוּ ת  ּת ע שׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַאל

"אל "אל מאי בּ מרעים". ּת תחר 
ּת תחבּ ר' 'אל בּ מרעים", ּת תחר
ּת חרוּ ת ּת עביד  אל א לּ א  ליּה . מבּ עי
יסוֹ דא ידע ּת  דּ לא בּ גין בּ מרעים,
איהוּ  דּ ילמא ליּה , תיכ וּ ל ולא ,דגרמ
ותדחי  לעלמין, אתעקּ ר דּ לא אילנא

ק ּמ יּה .

עולה ע וֹ שׂ י ׁש ל מע שׂ יהם את ׁש ר וֹ אה מי ע וֹ ברּכ ל לקב "ה, מק נּ א וא ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
לאוים ג' ◌ִ◌ָ◌ַעל

דּ לא"ואל  עולה", בּ עוֹ שׂ י ּת ק נּ א 
תיתי  ולא בּ ע וֹ בדיהוֹ ן, ת ׁש גּ ח
דחמי  מאן  דּ כל עלייהוּ , לקנאה
הוּ א , בּ רי לק וּ ד ׁש א ק נּ י ולא  ע וֹ בדיהוֹ ן,

דּ כתיב  לאוין. ּת לת  על כ)אעבר ,(שמות 
ּפ ני". על אחרים אהים ל יהיה "א

"אא" ּת מוּ נה". וכל פסל  ל תעשׂ ה 
ה' אנכי כּ י תעבדם וא להם ת ׁש ּת חוה

קנּ א". אל אלהי

מהם דּ ר ּכ וֹ  ולסט וֹ ת  עולה מע וֹ שׂ י לה ּפ רד  האדם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל

לאת ּפ רׁש אבגין נ ׁש  לבּ ר ליּה  בּ עי , ּכ 

ואמרּפ תח תינוֹ ק  לז )אוֹ תוֹ  (תהלים 
אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל "לדוד
ׁש ירה  אם לדוד, עולה". בּ ע שׂ י ּת קנּ א 

א  לא אלּ א - אמר. לא - ּת פלּ ה אם מר , 
הּק דׁש  ר וּ ח סתם, לדוד מקוֹ ם בּ כל

זה. את אמר

"אלאל זּ ה מה בּ ּמ רעים, ּת תחר 
צרי היה בּ ּמ רעים"? ּת תחר

כתוב ) אל(להיות אלּ א ּת תחבּ ר ! אל
ידעּת  לא כּ י בּ ּמ רעים, תחר וּ ת ּת עשׂ ה
הוּ א  אוּ לי  לוֹ , תוּ כל ולא  עצמ יס וֹ ד
ותדּ חה  לעוֹ למים נעקר  ׁש לּ א עץ 

מלּ פניו.

ׁש לּ א "ואל עולה", בּ עשׂ י ּת ק נּ א 
תבא  ולא בּ מעשׂ יהם תׁש גּ יח
את  ׁש רוֹ אה מי ׁש כּ ל בהם, לקנּ א
בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש  מקנּ א ולא מע שׂ יהם
ׁש כּ תוּ ב  לאוים, ׁש לׁש ה על ע וֹ בר הוּ א,

כ ) אחרים (שמות אלהים  ל יהיה "לא 
וכל פסל  ל תעשׂ ה "לא ּפ ני", על
ולא  להם תׁש ּת חוה "לא ּת מ וּ נה",
קנּ א". אל  אלהי ה' אנכי כּ י תעבדם 

מהם לכן להּפ רד האדם צרי 

  ה

דּ א על מנּ ייהוּ , אוֹ רחיּה  ולמסטי מנייהוּ ,
מכּ אן  ארחאי. וסטינא את ּפ רׁש נא
הנּ י  אימא לכ וּ , דּ אׁש כּ חנא וּ להלאה

ק ּמ יכ וֹ ן. קראי

החנ ּכ ה ימי ׁש מוֹ נה הוּ א ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַההוֹ ד 

מׁש בּ חּת מינאה הוה וּ ביּה  בּ הוֹ דאה, 
הוֹ ד ודא ליי ', הוֹ ד וּ  דּ וד 
נצח רמיזין בּ הוֹ ן הוֹ ד וּ , למנצּ ח ו דּ אי,
אז, מׁש ה ׁש בּ ח וּ ביּה  נּס ין, ואינ וּ ן והוֹ ד ,

דכתיב  הוּ א א)הדא טו  יׁש יר (שמות  "אז 
למׁש ה , דּ יהיב הוֹ ד  דּ איהוּ  בּ גין מׁש ה",

ז) נח ואיהוּ (ישעיה יענה", ויי' ּת קרא "אז
בּ רית וּ בתריּה  דּ מילה, יוֹ מין ּת מניא 
וּ ביּה  דעלמא, צ דּ יקא יסוֹ ד  דּ איהוּ 

י' ע"א)את גּ ליא כט עשׂ יראה(דף דּ מילה, 
יוֹ מי  ּת מניא הוֹ ד  ואיהוּ  ספירן, לע שׂ ר
דּ אינוּ ן  יוֹ מין, ועשׂ רין לארבּ עה דחנוּ כּ ה,
ועד , לעוֹ לם מלכוּ ת וֹ  כּ ב וֹ ד  ׁש ם  ּבּ רו
כ "ה ׁש ריא בּ פיה, טרף זית דּ עלה וּ מיּ ד 
אינוּ ן  וא לּ ין בּ כסלו , בּ כ "ה ישׂ ראל על

ׁש מ דאינוּ ן דּ יחוּ דא, אתוון עכ "ה 
חנ"וּ  חנ וּ כּ "ה איהוּ  ודא וגוֹ מר, ישׂ ראל

כּ "ה.

העוֹ לם אּמ וֹ ת  מת גּ בּ רים מילה  בּ רית  ישׂ ראל ׁש וֹ מרים ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְּכ ׁש א

בּ יּה אבל אּת מר ד)נצח ח (בראשית  
בּ חדׁש  הּת יבה "וּת נח
נח רמיז בּ יּה  דּ נצח בגין הביעי",

מאד " גּ ברוּ  "והּמ ים וּ ביּה  ז צ דּ יק , (שם 
מילהיט) בּ רית  ישׂ ראל נטרין לא כּ ד  ,

כט  דף
ע"א 

נפרדּת י לכן מהם, דּ ר כּ וֹ  ולסטוֹ ת
והלאה  מ כּ אן  דּ רכּ י. את וסטיתי
ּפ סוּ קים  אוֹ מר  אני  אתכם, ׁש ּמ צאתי

לפניכם. הלּ לוּ 

מ ׁש בּ חה מיני היה וּ בוֹ  בּ הוֹ דאה, 
הוֹ ד וזה ליהו"ה, ה וֹ דוּ  דּ וד
נצח רמוּ זים בּ הם הוֹ דוּ , למנ צּ ח ודּ אי,
אז, מׁש ה ׁש בּ ח  וּ ב וֹ  נּס ים, והם והוֹ ד,
מוּ ם  מׁש ה", יׁש יר "אז ׁש כּ ת וּ ב זהוּ 
ּת קרא  אז  למׁש ה, ׁש נּ תן הוֹ ד  ׁש הוּ א
מילה, ימי ׁש מוֹ נה והוּ א יענה, ויהו"ה
צדּ יק  יס וֹ ד ׁש הוּ א בּ רית ואחריו
מילה, ׁש ל  י ' התגּ לּ ה וּ בוֹ  העוֹ לם,
הוּ א  וההוֹ ד ספירוֹ ת, לעשׂ ר עשׂ ירי 
לאר בּ עה  החנ כּ ה, ימי  ׁש מוֹ נה
כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ׁש הם ימים, ועשׂ רים
זית  ׁש עלה וּ מיּ ד  ועד, לעוֹ לם מלכוּ תוֹ 
ישׂ ראל על  כ"ה ׁש וֹ רה בּ פיה, טרף
אוֹ תיּ וֹ ת  כ"ה הם ואלּ וּ  בּ כסלו , בּ כ"ה
וג וֹ מר, י שׂ ראל ׁש מע  ׁש הם היּ חוּ ד,

ח חנוּ כּ "ה, הוּ א כ"ה.וזה נ"וּ  

הּת בה אבל  "ו ּת נח נאמר  בּ נצח  
מוּ ם  הביעי", בּ חד ׁש 
והּמ ים  וּ ב וֹ  צדּ יק, נח  רמ וּ ז בּ וֹ  ׁש נּ צח 
ישׂ ראל ׁש וֹ מרים כּ ׁש לּ א מאד, גּ בר וּ 
א ּמ וֹ ת  מתגּ בּ רים מילה, בּ רית



  ד

עולה" בּ עשׂ י ּת ק נּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר  אל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ"לדוד 

ואמרּפ תח  ינוּ קא לז)ההוּ א ,(תהלים 
אל  בּ מרעים ּת תחר אל "לדוד
ׁש ירתא , אי לדוד , עולה". בּ עוֹ שׂ י ּת ק נּ א
א לּ א קאמר. לא ּת פ לּ ה, אי קאמר. לא
הקּ דׁש  ר וּ ח סתם, לדוד  אתר בּ כל

אמרוֹ .

בּ ּמ רעים תחרוּ ת  ּת ע שׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַאל

"אל "אל מאי בּ מרעים". ּת תחר 
ּת תחבּ ר' 'אל בּ מרעים", ּת תחר
ּת חרוּ ת ּת עביד  אל א לּ א  ליּה . מבּ עי
יסוֹ דא ידע ּת  דּ לא בּ גין בּ מרעים,
איהוּ  דּ ילמא ליּה , תיכ וּ ל ולא ,דגרמ
ותדחי  לעלמין, אתעקּ ר דּ לא אילנא

ק ּמ יּה .

עולה ע וֹ שׂ י ׁש ל מע שׂ יהם את ׁש ר וֹ אה מי ע וֹ ברּכ ל לקב "ה, מק נּ א וא ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
לאוים ג' ◌ִ◌ָ◌ַעל

דּ לא"ואל  עולה", בּ עוֹ שׂ י ּת ק נּ א 
תיתי  ולא בּ ע וֹ בדיהוֹ ן, ת ׁש גּ ח
דחמי  מאן  דּ כל עלייהוּ , לקנאה
הוּ א , בּ רי לק וּ ד ׁש א ק נּ י ולא  ע וֹ בדיהוֹ ן,

דּ כתיב  לאוין. ּת לת  על כ)אעבר ,(שמות 
ּפ ני". על אחרים אהים ל יהיה "א

"אא" ּת מוּ נה". וכל פסל  ל תעשׂ ה 
ה' אנכי כּ י תעבדם וא להם ת ׁש ּת חוה

קנּ א". אל אלהי

מהם דּ ר ּכ וֹ  ולסט וֹ ת  עולה מע וֹ שׂ י לה ּפ רד  האדם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל

לאת ּפ רׁש אבגין נ ׁש  לבּ ר ליּה  בּ עי , ּכ 

ואמרּפ תח תינוֹ ק  לז )אוֹ תוֹ  (תהלים 
אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל "לדוד
ׁש ירה  אם לדוד, עולה". בּ ע שׂ י ּת קנּ א 

א  לא אלּ א - אמר. לא - ּת פלּ ה אם מר , 
הּק דׁש  ר וּ ח סתם, לדוד מקוֹ ם בּ כל

זה. את אמר

"אלאל זּ ה מה בּ ּמ רעים, ּת תחר 
צרי היה בּ ּמ רעים"? ּת תחר

כתוב ) אל(להיות אלּ א ּת תחבּ ר ! אל
ידעּת  לא כּ י בּ ּמ רעים, תחר וּ ת ּת עשׂ ה
הוּ א  אוּ לי  לוֹ , תוּ כל ולא  עצמ יס וֹ ד
ותדּ חה  לעוֹ למים נעקר  ׁש לּ א עץ 

מלּ פניו.

ׁש לּ א "ואל עולה", בּ עשׂ י ּת ק נּ א 
תבא  ולא בּ מעשׂ יהם תׁש גּ יח
את  ׁש רוֹ אה מי ׁש כּ ל בהם, לקנּ א
בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש  מקנּ א ולא מע שׂ יהם
ׁש כּ תוּ ב  לאוים, ׁש לׁש ה על ע וֹ בר הוּ א,

כ ) אחרים (שמות אלהים  ל יהיה "לא 
וכל פסל  ל תעשׂ ה "לא ּפ ני", על
ולא  להם תׁש ּת חוה "לא ּת מ וּ נה",
קנּ א". אל  אלהי ה' אנכי כּ י תעבדם 

מהם לכן להּפ רד האדם צרי 

  ה

דּ א על מנּ ייהוּ , אוֹ רחיּה  ולמסטי מנייהוּ ,
מכּ אן  ארחאי. וסטינא את ּפ רׁש נא
הנּ י  אימא לכ וּ , דּ אׁש כּ חנא וּ להלאה

ק ּמ יכ וֹ ן. קראי

החנ ּכ ה ימי ׁש מוֹ נה הוּ א ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַההוֹ ד 

מׁש בּ חּת מינאה הוה וּ ביּה  בּ הוֹ דאה, 
הוֹ ד ודא ליי ', הוֹ ד וּ  דּ וד 
נצח רמיזין בּ הוֹ ן הוֹ ד וּ , למנצּ ח ו דּ אי,
אז, מׁש ה ׁש בּ ח וּ ביּה  נּס ין, ואינ וּ ן והוֹ ד ,

דכתיב  הוּ א א)הדא טו  יׁש יר (שמות  "אז 
למׁש ה , דּ יהיב הוֹ ד  דּ איהוּ  בּ גין מׁש ה",

ז) נח ואיהוּ (ישעיה יענה", ויי' ּת קרא "אז
בּ רית וּ בתריּה  דּ מילה, יוֹ מין ּת מניא 
וּ ביּה  דעלמא, צ דּ יקא יסוֹ ד  דּ איהוּ 

י' ע"א)את גּ ליא כט עשׂ יראה(דף דּ מילה, 
יוֹ מי  ּת מניא הוֹ ד  ואיהוּ  ספירן, לע שׂ ר
דּ אינוּ ן  יוֹ מין, ועשׂ רין לארבּ עה דחנוּ כּ ה,
ועד , לעוֹ לם מלכוּ ת וֹ  כּ ב וֹ ד  ׁש ם  ּבּ רו
כ "ה ׁש ריא בּ פיה, טרף זית דּ עלה וּ מיּ ד 
אינוּ ן  וא לּ ין בּ כסלו , בּ כ "ה ישׂ ראל על

ׁש מ דאינוּ ן דּ יחוּ דא, אתוון עכ "ה 
חנ"וּ  חנ וּ כּ "ה איהוּ  ודא וגוֹ מר, ישׂ ראל

כּ "ה.

העוֹ לם אּמ וֹ ת  מת גּ בּ רים מילה  בּ רית  ישׂ ראל ׁש וֹ מרים ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְּכ ׁש א

בּ יּה אבל אּת מר ד)נצח ח (בראשית  
בּ חדׁש  הּת יבה "וּת נח
נח רמיז בּ יּה  דּ נצח בגין הביעי",

מאד " גּ ברוּ  "והּמ ים וּ ביּה  ז צ דּ יק , (שם 
מילהיט) בּ רית  ישׂ ראל נטרין לא כּ ד  ,

כט  דף
ע"א 

נפרדּת י לכן מהם, דּ ר כּ וֹ  ולסטוֹ ת
והלאה  מ כּ אן  דּ רכּ י. את וסטיתי
ּפ סוּ קים  אוֹ מר  אני  אתכם, ׁש ּמ צאתי

לפניכם. הלּ לוּ 

מ ׁש בּ חה מיני היה וּ בוֹ  בּ הוֹ דאה, 
הוֹ ד וזה ליהו"ה, ה וֹ דוּ  דּ וד
נצח רמוּ זים בּ הם הוֹ דוּ , למנ צּ ח ודּ אי,
אז, מׁש ה ׁש בּ ח  וּ ב וֹ  נּס ים, והם והוֹ ד,
מוּ ם  מׁש ה", יׁש יר "אז ׁש כּ ת וּ ב זהוּ 
ּת קרא  אז  למׁש ה, ׁש נּ תן הוֹ ד  ׁש הוּ א
מילה, ימי ׁש מוֹ נה והוּ א יענה, ויהו"ה
צדּ יק  יס וֹ ד ׁש הוּ א בּ רית ואחריו
מילה, ׁש ל  י ' התגּ לּ ה וּ בוֹ  העוֹ לם,
הוּ א  וההוֹ ד ספירוֹ ת, לעשׂ ר עשׂ ירי 
לאר בּ עה  החנ כּ ה, ימי  ׁש מוֹ נה
כּ בוֹ ד ׁש ם  ּבּ רו ׁש הם ימים, ועשׂ רים
זית  ׁש עלה וּ מיּ ד  ועד, לעוֹ לם מלכוּ תוֹ 
ישׂ ראל על  כ"ה ׁש וֹ רה בּ פיה, טרף
אוֹ תיּ וֹ ת  כ"ה הם ואלּ וּ  בּ כסלו , בּ כ"ה
וג וֹ מר, י שׂ ראל ׁש מע  ׁש הם היּ חוּ ד,

ח חנוּ כּ "ה, הוּ א כ"ה.וזה נ"וּ  

הּת בה אבל  "ו ּת נח נאמר  בּ נצח  
מוּ ם  הביעי", בּ חד ׁש 
והּמ ים  וּ ב וֹ  צדּ יק, נח  רמ וּ ז בּ וֹ  ׁש נּ צח 
ישׂ ראל ׁש וֹ מרים כּ ׁש לּ א מאד, גּ בר וּ 
א ּמ וֹ ת  מתגּ בּ רים מילה, בּ רית



  ו

הּמ ים דּ אינ וּ ן דּ עלמא אוּ מין מת גּ בּ רין
בּ הוֹ ן  אּת מר ליּה  נטרין וכד  הזּ ד וֹ נים,

ה) ח עד(שם וחסוֹ ר",  ֹהלו היוּ  "והּמ ים
דאיהי  דּ מילה, י' דּ א  העשׂ ירי החד ׁש 

ספירן. לע שׂ ר ע שׂ יראה מלכ וּ ת ,

ירכ וֹ  על  צוֹ לע  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוהוּ א

בּ יּה ויעקב אּת מר ירכא (שם בּ ההיא 
לב) ירכוֹ ",לב על צ וֹ לע "והוּ א

ורזא עקב , ואׁש ּת אר י', מנּ יּה  דפרח
ואּת ה ראׁש   יׁש וּ פ "הוּ א דמלּ ה

עקב " טו )ּת ׁש וּ פנּ וּ  ג אׁש ּת לּ ימת(שם כּ ד , 
בּ יעקב  אּת מר דּ ילּה , ביר לגסוּ כּ ה (שם 

ו דּ אי יח) ויעקב  ׁש לם ", יעקב  "ויּ בא
דאמצעיתא דעּמ וּ דא ד יּ וֹ קנא איהוּ 
הוה , ת ּמ ן מׁש ה והא דּ לבר, מּס טרא
מגּ וּ פא , דּ א הוה, דלגאו  מּס טרא אלּ א
ירכין  תרין דּ א וּ בגין מנּ ׁש מתא, ודא
נצח אינ וּ ן ׁש לים דאמצעיתא דּ ע ּמ וּ דא

והוֹ ד.

ׁש לם יעקב  ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַויּ בא

דאמצעיתאוּ מתי עּמ וּ דא יהיה 
אתחבּ ר  כּ ד  ׁש לים,

דכתיב  הוּ א הדא יז)בּ ׁש כינ ּת א, (שם 
הדא בּ ית ", לו  ויּ בן סכּ תה נסע  "ויעקב

דכתיב כב)הוּ א ב  אלהי"ם(שם יי' "ו יּ בן 
דאתחבּ ר  זמנא בּ ההוּ א הצּ לע", את 

ׁש לם" יעקב "ו יּ בא יח)עּמ ּה , לג  ,(שם 
ׁש לימתא , סוּ כּ ה תהא זמנא בּ ההוּ א

יאהדונה"י. ה"ס, כ "ו

הזּ ידוֹ נים, הּמ ים ׁש הם העוֹ לם,
בּ הם  נאמר  אוֹ תוֹ , וּ כׁש וֹ מרים
החדׁש  עד וחסוֹ ר ,  ֹהלו הי וּ  "וה ּמ ים
ׁש היא  מילה, ׁש ל י' זה העשׂ ירי ",
ספיר וֹ ת. לע שׂ ר העשׂ ירית מלכוּ ת,

"והוּ א ויעקב בּ וֹ , נאמר  יר בּ אוֹ תּה  
ׁש ּפ רחה  ירכוֹ ", על צוֹ לע 
- הדּ בר וס וֹ ד עקב , ונׁש אר  י', מ ּמ נּ וּ 
ּת ׁש וּ פ נּ וּ  ואּת ה ראׁש   יׁש וּ פ "הוּ א
ׁש לּ ּה ,  בּ יּ ר סכּ ה כּ ׁש נּ ׁש למה עקב".
ׁש לם", יעקב  "ויּ בא בּ יעקב  נאמר
הע ּמ וּ ד ׁש ל דּ מוּ תוֹ  ודּ אי הוּ א ויעקב
מ ׁש ה  והרי החיצ וֹ ני, מצּ ד האמצעי
הוּ א  ׁש לּ פנים מהצּ ד א לּ א ׁש ם, היה
מהנּ ׁש מה, וזה - מהגּ וּ ף  זה היה,
הע ּמ וּ ד ׁש ל הירכים ׁש ּת י זה וּ מוּ ם

והוֹ ד. נצח הם ׁש לם האמצעי

ׁש לם?וּ מתי האמצעי הע ּמ וּ ד  יהיה 
זהוּ  הכינה. עם כּ ׁש ּמ תחבּ ר 
לוֹ  ויּ בן ס כּ תה  נסע  "ויעקב  ׁש כּ תוּ ב 
יהו"ה  ויּ בן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ית".
זמן  בּ אוֹ תוֹ  הצּ לע . את אלהי "ם
ׁש לם", יעקב  "ו יּ בא ע ּמ ּה , ׁש התחבּ ר 
כ"ו  ׁש למה, הּס כּ ה ּת היה זמן בּ אוֹ ת וֹ 

"י. יאהדונה ה"ס ,

  ז

יון  מלכ וּ ת זוֹ  - מוּ ם" בּ ּה  אין "אׁש ר  מדי, מלכ וּ ת  זוֹ  - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ"ּת מימה"

ק דּ יׁש אאמר  ּפ רה והא אבּ א, רבּ י ליּה  
אמר  ואמאי. איהי, דּ כיא איהי,
כּ ללא אוּ קמוּ ה, והא הוּ א, הכי ליּה 
כּ מה "ּפ רה", הות. מלכּ וון דּ ארבּ ע

אמר ד דאּת  סוֹ ררה)(הושע  כּ פרה "כּ י 
מלכ וּ ת דּ א "אד וּ ּמ ה", ישׂ ראל". סרר

דּ כּת יב  ב)בּ בל , ריׁש א,(דניאל  הוּ א "אנּת  
מדי. מלכ וּ ת  דּ א "ּת מימה", דּ הבא". דּ י
יון  מלכוּ ת  דּ א מוּ ם ", בּ ּה  אין "אׁש ר

מיהמנותא) לארחי קריבין לא.(דאינון "אׁש ר
אד וֹ ם , מלכ וּ ת  דּ א ע וֹ ל", עליה עלה
דּ א , דּ מלּ ה ורזא עוֹ ל. עליּה  סליק דּ לא
אתייהיב וּ  מלּ ין דּ כ ּמ ה גּ ב  על אף 

חד. כּ לּ הוּ  בּ קּ ראי, למדרׁש 
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היא אמר  הּפ רה והרי  אבּ א, ר בּ י לוֹ  
ול ּמ ה? טהוֹ רה, היא קדוֹ ׁש ה,
כּ לל ּפ ר ׁש וּ ה, והרי הוּ א,  ּכ לוֹ , אמר 
"ּפ רה", היתה , מלכיּ וֹ ת אר בּ ע  ׁש ל

ׁש נּ אמר  ד )כּ מוֹ  סררה (הושע כּ פרה "כּ י 
מלכוּ ת  ז וֹ  - "אדּמ ה" ישׂ ראל". סרר

ׁש כּ תוּ ב לב )בּ בל, הוּ א (דניא "אּת ה 
מלכוּ ת  זוֹ  - "ּת מימה" הזּ הב". ראׁש 
מלכוּ ת  זוֹ  - מוּ ם" בּ ּה  אין "אׁש ר  מדי.

האמונה)יון לדרכי קרובים "אׁש ר (שהם . 
אדוֹ ם, מלכ וּ ת ז וֹ  - על " עליה עלה לא
הדּ בר  ׁש ל והּס וֹ ד על. עליה עלה ׁש לּ א
נּת נוּ  דברים ׁש כּ ּמ ה גּ ב על אף הזּ ה,

אחד. כּ לּ ם - בּ כּ תוּ בים לדר ׁש 



  ו
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מלכוּ ת  ז וֹ  - "אדּמ ה" ישׂ ראל". סרר

ׁש כּ תוּ ב לב )בּ בל, הוּ א (דניא "אּת ה 
מלכוּ ת  זוֹ  - "ּת מימה" הזּ הב". ראׁש 
מלכוּ ת  זוֹ  - מוּ ם" בּ ּה  אין "אׁש ר  מדי.

האמונה)יון לדרכי קרובים "אׁש ר (שהם . 
אדוֹ ם, מלכ וּ ת ז וֹ  - על " עליה עלה לא
הדּ בר  ׁש ל והּס וֹ ד על. עליה עלה ׁש לּ א
נּת נוּ  דברים ׁש כּ ּמ ה גּ ב על אף הזּ ה,

אחד. כּ לּ ם - בּ כּ תוּ בים לדר ׁש 



  הכוונות טשער 

א' דרוש חנוכה חג דרושי  - הכוונות  שער
א'. דרוש חנוכה חג דרושי 

הנרות בענין הדלקת סדר חנוכה
הכתוב כנוסח נוהג היה
בספר וגם הטורים על ז"ל יוסף  בבית 
הא' בלילה כי והוא ערוך. שולחן
היותר שהוא ימינו שבצד הנר ידליק
ובליל  נרות ז' מכל הפתח מן רחוק
סמוך  יותר  שהוא  לו הב' נר  ידליק ב '
יפנה  ואח"כ הא ' מן  יותר  הפתח אל
כל  וכעד"ז הא' הנר וידליק ימין אל
בלילה  כי שנמצא עד הלילות שאר
שמאלו  שבצד הנר  מדליק האחרונה
אל  וסמוך קרוב  היותר  הנר שהוא 
ימינו  לצד ונפנה בו ומתחיל הפתח 
הא' הנר  כי ונמצא קודם קרוב  הקרוב
המדליק ימין בצד שהוא מכולם
ואמנם  אחרונה. בלילה אחרון  נדלק
הימים  קדושת ענין תחילה נבאר 
נר ברכות ענין נבאר  ואח "כ האלו
שנתבאר כמו  והנה חנוכה של
בהם  יש  ור "ח ויו "ט שבשבתות
גם  החול ימי על קדושה  תוספת
תוספת  בהם יש ופורים בחנוכה 
אין  אמנם החול מימי  יותר קדושה
השבתות  למדריגת  שוה  מדריגתם 
כל  נתבארו הם והנה ור"ח ויו"ט 
חנוכה  ענין  אבל במקומו. אחד
תרוייהו  כי אחר  באופן הוא  ופורים
שחרית  שבתפלת ואעפ "י בהוד אינון 
ומלכות  בנצח  דיעקב ביארנו  בחול
יותר קדוש  הוא  החול וכפ"ז בהוד
אינון  תרוייהו אשר ופורים מחנוכה
דרך  על הוא הענין אבל בהוד

כי הי"ט  בענין  ר"ח בדרוש שביארנו 
לפי קדושה תוספות אז  לה יש  הנוק'
עצמה  ע"י הארותיה מקבלת שאז
הנה  כי כאן הוא  וכן  בעלה ע"י  שלא
הארה  וחלק  הארתו יונק  יעקב  בחול
נוחן  ואח"כ ההוד ומן  הנצח  מן שלה
ידו  על ההוד מן ונמשך הארתה לה
יונקת  היא ופורים בחנוכה עתה אבל
עצמה  ע "י ההוד מן  הארותיה חלק
אליו  טפילה  ואינה בעלה ע "י שלא
תוספת  הוא זה ענין והנה החול כימי
יותר אלו בזמנים אליה קדושה

מבחול.
הדלקת ואמנם ברכות כוונת ענין

א' יחוד על סובבים הם הנר
כמבואר נר  הנקרא ושלם עליון 
דחול  שחרית בתפילת  אצלינו 
נתבאר שם כי  שלום שים בברכת
שם. ועיין מתכונתו על זה יחוד
בחי' שלשה כי הוא בקיצור ועניינו
בבחי' הוא א ' לזו"ן יש  יחוד של
הוא  הב ' מ "ז ומספרו  אהיה ידוד
יב "ק . ומספרו אלקים ידוד בבחי'
ומספרו  אדני ידוד בבחי' הוא הג '
א' בבחי' מתייחדים ולפעמים צ "א
ולפעמים  בשתיה' ולפעמים 
ואז  הגמור  היחוד הוא ואז בשלשתם
שמות  ו' כמספר  נ"ר  נקרא הנוק'
שהיא  הא' בברכה והנה הנז'.
שלשתם  נרמזו  חנוכה  נר  להדליק 
נרמזה  נסים שעשה שהיא  ב' ובברכה
שהחיינו  שהיא הג' ובברכה הב '

"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול
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יותר קדוש  הוא  החול וכפ"ז בהוד
אינון  תרוייהו אשר ופורים מחנוכה
דרך  על הוא הענין אבל בהוד

כי הי"ט  בענין  ר"ח בדרוש שביארנו 
לפי קדושה תוספות אז  לה יש  הנוק'
עצמה  ע"י הארותיה מקבלת שאז
הנה  כי כאן הוא  וכן  בעלה ע"י  שלא
הארה  וחלק  הארתו יונק  יעקב  בחול
נוחן  ואח"כ ההוד ומן  הנצח  מן שלה
ידו  על ההוד מן ונמשך הארתה לה
יונקת  היא ופורים בחנוכה עתה אבל
עצמה  ע "י ההוד מן  הארותיה חלק
אליו  טפילה  ואינה בעלה ע "י שלא
תוספת  הוא זה ענין והנה החול כימי
יותר אלו בזמנים אליה קדושה

מבחול.
הדלקת ואמנם ברכות כוונת ענין

א' יחוד על סובבים הם הנר
כמבואר נר  הנקרא ושלם עליון 
דחול  שחרית בתפילת  אצלינו 
נתבאר שם כי  שלום שים בברכת
שם. ועיין מתכונתו על זה יחוד
בחי' שלשה כי הוא בקיצור ועניינו
בבחי' הוא א ' לזו"ן יש  יחוד של
הוא  הב ' מ "ז ומספרו  אהיה ידוד
יב "ק . ומספרו אלקים ידוד בבחי'
ומספרו  אדני ידוד בבחי' הוא הג '
א' בבחי' מתייחדים ולפעמים צ "א
ולפעמים  בשתיה' ולפעמים 
ואז  הגמור  היחוד הוא ואז בשלשתם
שמות  ו' כמספר  נ"ר  נקרא הנוק'
שהיא  הא' בברכה והנה הנז'.
שלשתם  נרמזו  חנוכה  נר  להדליק 
נרמזה  נסים שעשה שהיא  ב' ובברכה
שהחיינו  שהיא הג' ובברכה הב '



  הכוונותי שער 

מה  וזהו מכולם התחתונה נרמזה 
ההויה  כי אחר  בקונטריס  שמצאתי
יודין  במילוי  תהיה אהי"ה שעם הא'
היא  אלקים שעם הב ' וההויה דע "ב 
היא  אדני שעם הג ' וההויה דס "ג 
הם  עצמם  אלו הויות וג ' דמ "ה הויה
בגי' שהיא להדליק  במילת שתכוין 
ומן  להדליק  של מ "ה ס"ג ע "ב 
דע "ב ההויה שבחיבו' האהי"ה
יודין  במילוי יהיה הוא גם דיודין
שהיא  עצמה ההויה ועם קס"א  שהוא 
כי לרמוז רג"ל בגי' שניהם יהיו  ע "ב 
המועדים  מכלל רג"ל נקר' חנוכה  גם
התיקונים. בהקדמת יד בכתיבת  כנז'

מצאתיואמנם אחר  אדם  בקונטריס 
להדליק של א' בברכה כי
שזו  יכוין ידוד אתה  ברוך כשיאמר 
ותכוין  דיודין דע"ב היא ההויה
ושניהם  דיודין אהיה גם עמו  לחבר 
רגל  שתכלה עד וז "ס רג "ל בגימט'
נסים  שעשה ובברכת השוק . מן 
ויחבר ס "ג  למילוי הויה  באות' יכוין
ההויה  גם ולכן אלקים שם עמו
אלקים. בניקו' שהוא  יכוין  דס "ג 
באותה  יכוין שהחיינו ובברכת
דאלפין  מ "ה במילוי שהוא ההויה

אדני. שם  עמה ויחבר

שאמרנו ונחזור  כמו ראשונה  לברכה
במילת  תכוין  בתחילה  כי
ע "ב הויות  ג ' בגי' שהוא  להדליק 
הויות  ג ' להמשיך ותכוין  מ"ה ס "ג 
הנוקבא  אל זו הדלקה ע "י האלו
תכוין  נר ובמילת דב "ן. הויה הנקרא
בג ' תשתלם  זו המשכה שע "י
נר בחי ' תעשה ואז הנ"ל היחודים 

הנז' היחודים ג ' כמנין שהוא חנוכה
היחודים  בג' בעלה עם ותתייחד
נר להדליק  ר "ת כי  תכוין אח "כ הנז'.
נחל  הנקרא  קדוש  שם הוא  חנוכה
לאלפים  חסד נוצר מר"ת היוצא 
מן  הנמשך אור הוא ועניינו כנודע.
כח בו  שיהיה כדי לז"א  אימא 
הנז' היחודים  בג ' עמה  להתייחד
נחל  בשם  תכוין ולכן נר בגימ' שהם
ואות  דאלפין  דמ"ה  הויה בגי ' שהוא 
שם  היא ו' אות מילוי שבאמצע  אלף 
א' ו' ה"א  יוד כזה בריבועו אהיה
זה  שם כי ה"א ו ' אהי"ה אה "י א"ה 
בז "א  המאירה אימא ענין מורה

הם בהתלב ומ "ד [ומ "ה בתוכו שה
ששמעתי ונלע"ד עה"כ] נחל כמנין 
הויה  שהוא הנז' שהנחל ג"כ שיכוין
ימשך  אהיה  של ריבוע ובתוכו דמ "ה
אשר דב "ן הויה הנקרא  בנוק '
ל"ו  הם המילוי שבמילוי אותיותיה 
בגי' ג "כ הם ול"ו  ב"ן  והנה אותיות 
זה  שמעתי אם  זוכר ואיני נח"ל

ז "ל. ממורי
כמו אח"כ  כי תכוין חנוכה במלת

אל  מאי' הארה שהמשכנו
להתייחד  שיוכל כדי  נחל בשם  ז"א
עתה  כן נר  הנקר ' יחודי' בג ' עמה
שהוא  אי ' של דס "ג  הויה נמשיך
חשבון  עם המילוי אותיו ' עשר מספר
והרי כ"ו  שהם לבדם הפשוט אותיו'
ההמשכה  וזהו חנוכה בגי ' וס"ג  כ"ו 
תהיה  ועי"כ נר  הנק' בנוק ' תמשיכנו
חנוכה  במילת יכוין עוד חנוכה. נר
כה  חנו אותיות שהוא חז"ל מ "ש  אל
בו' שיש אותיות כ"ה סוד והם
נר . במלת שיכוין  שאמרנו השמות

  הכוונות יאשער 

כו'ברכה נסים שעשה והוא ב '
שהוא  תכוין  שעשה במלת
שתכוין  פירוש  ש "ה ש "ע  חיבור 
העליונים  הפנים  הארת  להמשיך
כזה  ומילוייהם אל שמות ב ' שהם
בגי' העולים למד אלף למד אלף 
ר"ה  בתפילת באורך כנז' ש "ע 
אברהם  אלקי במלת  אבות בברכת
וע"ש כו' יעקב  ואלקי יצחק אלקי
דמילוי אלקים שם אל ותמשיכם
ה' ועם ש ' בגי' העולה יודין
מן  ש"ה הרי  ה' הפשוטות אותיותיו 
שם  יתמתק ובזה ש "ה ש "ע  שעשה
ב ' ענין כי ירצה עוד הנז'. אלקים
הויה  סוד הם  אל של אלו שמות
שהוא  חנוכה במלת שביארנו דס "ג 
בפשוט הויה שהוא וס "ג  כ"ו 
כי אל הוא בפשוט והנה  ובמילוי.
אותיותי' וד' כ"ו הוא חשבונה
דס "ג במילואה  וגם אל הרי והכולל 
אל  בגי' שהוא ייאי אותיות בו יש
והם  מתמלאים אל שמות  ב ' ואלו
נמצא  ולא כנז"ל שעשה מן ש "ע  בגי '
מצאתי עוד הזה. הדרוש  תשלום 

וז "ל. חנוכה ענין על אחר בספר 

הוא דע  לתקן צריכין  שאנו מה  כי
כי בחינות כמה ויש  זו "ן זווג
חלקים  ג ' בו יש  שהאצילות  כמו 
בו  משיגים ואין יוד של קוצו והוא 
שהוא  שבו  מהחיצוניו' אלא
המוחין  המקיף העצם הקרקפתא
בלבד  הלבוש  וזה הלבוש  אלא ואינו 

המוח מן  הב ' והבחי ' משיגים . ין אנו 

משיגים  אנו  ובאלו ודעת  דאו"א
שלשה  שהם ואע"פ עצמן הפנימיו'
כי שמו על ונקרא באבא תלוים  כולם
הם  הג ' הבחי ' מאבא. הוא מוח סתם 
הנהגות  שמהם התחתונות  מידות ז'
ג ' זו"ן בזווג  יש וכן  העולמות  כל
בו"ק עולה  כשהיא  ופי' ו"ק  א' בחי'
אינו  וזה מזדווגות הם ושם שלו
הם  אבריה שרמ"ח  לפי כ"כ חשוב 
פב "פ שאינם ועוד ולמטה  שלו  מו "ק
אלא  בגופה אינו  החיבוק כי ועוד
תרין  בין ואינה  ראשה בתחילת
כשעולה  הב ' הבחי' דמלכא. דרועין
וגם  מזדווגת ושם שלו המוחין עד
אינו  הא' מן  מעולה  שהוא  גם  זה  זווג 
הוא  שלה שהכתר לפי כ"כ חשוב 
פב "פ ואינם שלו הפנים כנגד
כשהיא  הג ' הבחי' בצואר . והחיבוק
כי מובחר  זהו שלו הכתר עד עולה 
ממש בגופ ' הוא והחיבוק פב"פ הוא
רמ "ח בזוהר כמ "ש  נ"ר  נקר' היא ואז
דיליה  דרועין  ותרין איברים
נר וזהו נ"ר. הם אותה המחבקים
הפרש שיש אלא חנוכה ונר  שבת 
למעלה  היא עולה שבת  נר כי ביניהם
הוא  חנוכה ונר  ממש  שלו  הכתר  עד
אליה  אלו הבחי ' כל יורדים אשר
של  שמן קניית ולכן במקומה למטה
נר ההדלקה  ובענין קודם  שבת 
שבת  של ידלוק אם כי  קודם חנוכה
התועלת  ומה עלתה כבר קודם 
בהדלקת  הכנה לה יעשו אבל באחרת
כך  ואחר  האורות  בה וירדו חנוכה נר

שבת. בנר  תעלה  



  הכוונותי שער 

מה  וזהו מכולם התחתונה נרמזה 
ההויה  כי אחר  בקונטריס  שמצאתי
יודין  במילוי  תהיה אהי"ה שעם הא'
היא  אלקים שעם הב ' וההויה דע "ב 
היא  אדני שעם הג ' וההויה דס "ג 
הם  עצמם  אלו הויות וג ' דמ "ה הויה
בגי' שהיא להדליק  במילת שתכוין 
ומן  להדליק  של מ "ה ס"ג ע "ב 
דע "ב ההויה שבחיבו' האהי"ה
יודין  במילוי יהיה הוא גם דיודין
שהיא  עצמה ההויה ועם קס"א  שהוא 
כי לרמוז רג"ל בגי' שניהם יהיו  ע "ב 
המועדים  מכלל רג"ל נקר' חנוכה  גם
התיקונים. בהקדמת יד בכתיבת  כנז'

מצאתיואמנם אחר  אדם  בקונטריס 
להדליק של א' בברכה כי
שזו  יכוין ידוד אתה  ברוך כשיאמר 
ותכוין  דיודין דע"ב היא ההויה
ושניהם  דיודין אהיה גם עמו  לחבר 
רגל  שתכלה עד וז "ס רג "ל בגימט'
נסים  שעשה ובברכת השוק . מן 
ויחבר ס "ג  למילוי הויה  באות' יכוין
ההויה  גם ולכן אלקים שם עמו
אלקים. בניקו' שהוא  יכוין  דס "ג 
באותה  יכוין שהחיינו ובברכת
דאלפין  מ "ה במילוי שהוא ההויה

אדני. שם  עמה ויחבר

שאמרנו ונחזור  כמו ראשונה  לברכה
במילת  תכוין  בתחילה  כי
ע "ב הויות  ג ' בגי' שהוא  להדליק 
הויות  ג ' להמשיך ותכוין  מ"ה ס "ג 
הנוקבא  אל זו הדלקה ע "י האלו
תכוין  נר ובמילת דב "ן. הויה הנקרא
בג ' תשתלם  זו המשכה שע "י
נר בחי ' תעשה ואז הנ"ל היחודים 

הנז' היחודים ג ' כמנין שהוא חנוכה
היחודים  בג' בעלה עם ותתייחד
נר להדליק  ר "ת כי  תכוין אח "כ הנז'.
נחל  הנקרא  קדוש  שם הוא  חנוכה
לאלפים  חסד נוצר מר"ת היוצא 
מן  הנמשך אור הוא ועניינו כנודע.
כח בו  שיהיה כדי לז"א  אימא 
הנז' היחודים  בג ' עמה  להתייחד
נחל  בשם  תכוין ולכן נר בגימ' שהם
ואות  דאלפין  דמ"ה  הויה בגי ' שהוא 
שם  היא ו' אות מילוי שבאמצע  אלף 
א' ו' ה"א  יוד כזה בריבועו אהיה
זה  שם כי ה"א ו ' אהי"ה אה "י א"ה 
בז "א  המאירה אימא ענין מורה

הם בהתלב ומ "ד [ומ "ה בתוכו שה
ששמעתי ונלע"ד עה"כ] נחל כמנין 
הויה  שהוא הנז' שהנחל ג"כ שיכוין
ימשך  אהיה  של ריבוע ובתוכו דמ "ה
אשר דב "ן הויה הנקרא  בנוק '
ל"ו  הם המילוי שבמילוי אותיותיה 
בגי' ג "כ הם ול"ו  ב"ן  והנה אותיות 
זה  שמעתי אם  זוכר ואיני נח"ל

ז "ל. ממורי
כמו אח"כ  כי תכוין חנוכה במלת

אל  מאי' הארה שהמשכנו
להתייחד  שיוכל כדי  נחל בשם  ז"א
עתה  כן נר  הנקר ' יחודי' בג ' עמה
שהוא  אי ' של דס "ג  הויה נמשיך
חשבון  עם המילוי אותיו ' עשר מספר
והרי כ"ו  שהם לבדם הפשוט אותיו'
ההמשכה  וזהו חנוכה בגי ' וס"ג  כ"ו 
תהיה  ועי"כ נר  הנק' בנוק ' תמשיכנו
חנוכה  במילת יכוין עוד חנוכה. נר
כה  חנו אותיות שהוא חז"ל מ "ש  אל
בו' שיש אותיות כ"ה סוד והם
נר . במלת שיכוין  שאמרנו השמות

  הכוונות יאשער 

כו'ברכה נסים שעשה והוא ב '
שהוא  תכוין  שעשה במלת
שתכוין  פירוש  ש "ה ש "ע  חיבור 
העליונים  הפנים  הארת  להמשיך
כזה  ומילוייהם אל שמות ב ' שהם
בגי' העולים למד אלף למד אלף 
ר"ה  בתפילת באורך כנז' ש "ע 
אברהם  אלקי במלת  אבות בברכת
וע"ש כו' יעקב  ואלקי יצחק אלקי
דמילוי אלקים שם אל ותמשיכם
ה' ועם ש ' בגי' העולה יודין
מן  ש"ה הרי  ה' הפשוטות אותיותיו 
שם  יתמתק ובזה ש "ה ש "ע  שעשה
ב ' ענין כי ירצה עוד הנז'. אלקים
הויה  סוד הם  אל של אלו שמות
שהוא  חנוכה במלת שביארנו דס "ג 
בפשוט הויה שהוא וס "ג  כ"ו 
כי אל הוא בפשוט והנה  ובמילוי.
אותיותי' וד' כ"ו הוא חשבונה
דס "ג במילואה  וגם אל הרי והכולל 
אל  בגי' שהוא ייאי אותיות בו יש
והם  מתמלאים אל שמות  ב ' ואלו
נמצא  ולא כנז"ל שעשה מן ש "ע  בגי '
מצאתי עוד הזה. הדרוש  תשלום 

וז "ל. חנוכה ענין על אחר בספר 

הוא דע  לתקן צריכין  שאנו מה  כי
כי בחינות כמה ויש  זו "ן זווג
חלקים  ג ' בו יש  שהאצילות  כמו 
בו  משיגים ואין יוד של קוצו והוא 
שהוא  שבו  מהחיצוניו' אלא
המוחין  המקיף העצם הקרקפתא
בלבד  הלבוש  וזה הלבוש  אלא ואינו 

המוח מן  הב ' והבחי ' משיגים . ין אנו 

משיגים  אנו  ובאלו ודעת  דאו"א
שלשה  שהם ואע"פ עצמן הפנימיו'
כי שמו על ונקרא באבא תלוים  כולם
הם  הג ' הבחי ' מאבא. הוא מוח סתם 
הנהגות  שמהם התחתונות  מידות ז'
ג ' זו"ן בזווג  יש וכן  העולמות  כל
בו"ק עולה  כשהיא  ופי' ו"ק  א' בחי'
אינו  וזה מזדווגות הם ושם שלו
הם  אבריה שרמ"ח  לפי כ"כ חשוב 
פב "פ שאינם ועוד ולמטה  שלו  מו "ק
אלא  בגופה אינו  החיבוק כי ועוד
תרין  בין ואינה  ראשה בתחילת
כשעולה  הב ' הבחי' דמלכא. דרועין
וגם  מזדווגת ושם שלו המוחין עד
אינו  הא' מן  מעולה  שהוא  גם  זה  זווג 
הוא  שלה שהכתר לפי כ"כ חשוב 
פב "פ ואינם שלו הפנים כנגד
כשהיא  הג ' הבחי' בצואר . והחיבוק
כי מובחר  זהו שלו הכתר עד עולה 
ממש בגופ ' הוא והחיבוק פב"פ הוא
רמ "ח בזוהר כמ "ש  נ"ר  נקר' היא ואז
דיליה  דרועין  ותרין איברים
נר וזהו נ"ר. הם אותה המחבקים
הפרש שיש אלא חנוכה ונר  שבת 
למעלה  היא עולה שבת  נר כי ביניהם
הוא  חנוכה ונר  ממש  שלו  הכתר  עד
אליה  אלו הבחי ' כל יורדים אשר
של  שמן קניית ולכן במקומה למטה
נר ההדלקה  ובענין קודם  שבת 
שבת  של ידלוק אם כי  קודם חנוכה
התועלת  ומה עלתה כבר קודם 
בהדלקת  הכנה לה יעשו אבל באחרת
כך  ואחר  האורות  בה וירדו חנוכה נר

שבת. בנר  תעלה  



  מישריםיב מגיד ספר 

מישרים מגיד ספר 
מקץ פרשת  - קארו יוסף לרבנו

לכנת אור  לאכללא  ופורי דחנוכה  רזא והא  וכו' הזהר  וכו', עמ ה' לאדר , ו' שבת ליו
ליי ופודי מלעילא, ואתי דנגיד  לשמ רמיז חנוכה  דהא  ושמאלא  ימינא  בי ישראל

בענביו . המשומר 

דכתיבאור  והיינו הוא  עמיקא רזא   דיו עניינא  ודאי  הא  ,עמ ה ' לטבת, ד' שבת ליו
דהוא מאר לעיל הוי לצדיק  דרמיז  יו כלומר וכו' האר על השליט  הוא ויו
עלמי מיתזני  ומתמ כ "י  דהיא  לכל שפעא נחית דמיניה  לכל משביר  הוא  ישראל, כנת
דאתה דחיבורא  כלומר  וכו' ביתי על תהיה אתה  דכתיב והיינו  ,האר  ע  דאיקרו כולהו
דקאמר והיינו  ה"א  ע דאת חיבורי דהיינו יוד דאיהו ביו הוו .פיר דכל חיבורא  דהוא 

י  מכנת  לעילא  איהו דיד דרגא כלומר  ביתי על כלומרתהיה פי ועל ביתי , דאיקרי  שראל
דמתמ כלומר עמי כל ישק  ישראל, כנת דאיהי דפה  מדרגא  לעילא  דיל דרגא  דהוה 
לחברא צרי כ"י איהי  כא דאיקרי  דרגא כלומר  אגדל, הכא  רק  כולהו , עלמי מיתזני

נינהו . רמזא  כולהו פרעה אמרינהו מילי דהני ואע "ג גדולה , דאיהי חד ע ליה 

ויקהל  פרשת
והאשנת וכו' עזבתני נטשתני כי  הג כו ' עמ ה' ב ', לאדר  כ"ו השבת  ליו אור "ש

היינו  וכו' המתי לתחיית  בטילות דהמצות   רבנ דאמור במאי  טמירא  רזא  ל מגלינא 
דהוא המתי תחיית דבזמ למימר  דהיינו  חרוב , וחד עלמא  הוי  שני אלפי דשית  ברזא
יתבטל זימנא  בההוא והא עלמא  דהאי  ופיוכי מתאוות  עלמא  חרב יהא  המשיח ימות בתר 
מרע "ה דאמר  מאי דוגמת עשה המצות וכ בטילות תעשה  לא מצות ונמצאו מעלמא  יצה"ר 
הרע יצר  ,ביניכ יש דמי שפיכת כלו  תנא ולא  תרצח לא כתיב  מאי השרת , למלאכי 
ואכילת  חמ איור  דהא  היו הנעשה ככל לעשות אז יצטרכו לא המועדות   וכ , ביניכ יש
 איצטרי לא זימנא  ובההוא  ,המועדי בשאר  וכ מאבא , יטרא  לאכפאה  היא  מצה 
ושירי וזמרי הלל בהו  דיימרו אלא  במועדייא  יעבדו ולא  הוא , בטל דהא לה, לאכפאה
כלומר לעול בטילי אינ ופורי חנוכה  רבנ דאמור  והיינו מידי, לא ותו  לקב"ה  ותחטבח
במועדייא  דיעבדו מאי וכ בלחוד, דקב"ה ינ יפור  אלא  בהו  לית  ופורי חנוכה דהא

.שלו ואתה  יבטלו, לא  משו"ה דקב "ה  ינ יפור  דהיינו ופורי חנוכה  דוגמת הוי
קדושה שערי ספר

ויטאל  חיים רבי
תחומיואלו עירובי חצרות, עירובי ,ידי נטילת  מגילה , חנוכה , נר  שבת, נר  . מדרבנ ה

צומות  ארבעה  להתענות  מבואות, ושתופי  ,תבשילי ערובי מצוה , לצור הוא  א
טבת תשרי אב אתר)תמוז הצבור .(וצו צרות על להתענות ,

  מוהר ''ן יגליקוטי 

ב-ז חלק - מוהר''ן ליקוטי 
ינהגם  מרחמם כי - מקץ  ויהי

בקשתו יא . לפעול שזוכה  מה  כפי ואחד אחד כל כי דע, חנוכה ; עני כי חנוכה. בחינת וזה 
נעשה נא  לח ידי על כי  חנוכה , לו  יש כ נא, לח בקשת דהיינו  ,הכפורי ביו

בקש רבנו משה  כי  י"ד )חנוכה . ועל(במדבר ,המרגלי חטא על  הזה " הע לעו נא "לח
לברכה זכרונ רבותינו שאמרו כמו  המקדש, בית חרב גרמו המרגלי חטא  כט )ידי ,(תענית

כי  לדורות'. בכיה  לכ אקבע  אני  , חנ של בכיה  בכית את'  לה אמר  יתבר שהש
לח  זה על בקש רבנו ומשה המקדש, הבית נחרב  שבו היה , באב  תשעה  ליל הלילה אותו
המקדש, הבית נחרב  הפג זה ידי  על כי העוונות, כל תלויי והפג החטא  בזה כי נא ,

שכתוב כמו מעוונות , נקיי היינו  , קיי היה המקדש, שבית א )ובזמ בה",(ישעיה   ילי "צדק
 הערבי בי של ותמיד לילה, של עבירות  על מכפר היה שחר  של תמיד  כי רש"י , ופרש
יכולי  אי ודקות רוחניות גודל לפי קדוש; ע ישראל כי .יו של עבירות על מכפר  היה 
שיכפר המקדש, הבית את צריכי אנו  כ על אחד, יו אפלו   עוו של המשא  עליה לשא 
העוונות,  מ עצמנו לנקות  יכולי אנו  אי מקדשנו, בית חרב אשר  ומעת . יו בכל עלינו 
על נפשו  מר  כ על  זאת, כל שידע  , השלו עליו רבנו, ומשה בעדנו. שיכפר  מי   אי כי 
שהוא הבית,  חרב תלוי החטא  שבזה ידע כי וכו', הזה"  הע לעו נא  "לח ובקש ישראל,
בחינת  הבית, חנוכת בחינת נעשה מזה בקשתו, לפעול וכשזכה כנ"ל. החטאי כל כולל
,הכפורי ביו נא לח בקשת לפעול שזוכה מה  כפי אחד  כל וכ הבית.  חרב הפ חנוכה,
נמצא חנוכה . בחינת הבית, חנוכת  בחינת נעשה כ כמו הבית, חרב פג נתתק זה ידי  שעל
בפוק חנוכה  צרו השלו עליו רבנו משה רמז  כ ועל כנ"ל , נא  לח ידי על נעשה  שחנוכה
תבות  ראשי הוא   וכו' נשאתה  וכאשר  דח כגדל הזה   הע  לעו נא  לח כי נא , לח

כנ"ל. וכו' נא לח ידי על נעשה  חנוכה כי  'חנוכה ',

בוכן מבחינות  כלול המקדש בית כי  המקדש, בבית כלולי כול הנ"ל הבחינות כל
לברכה  זכרונ רבותינו אמרו כי טז )ותלמיד, המוריה,(תענית הר שמו נקרא 'למה

לברכה זכרונ רבותינו אמרו ג תלמיד. בחינת  זה   לישראל' יוצאה הוראה (מדרששממנו
רעננה ") "ערשנו פוק על  השירי ישראל'שיר  ורבי פרי ידו שעל המטות, חדר  שמו נקרא 'למה 

הגור במקו המקדש בית  כ ועל .ב בחינת זה  ( כ "ד ב שנמש (שמואל פרנה , בחינת זה 
בחינת  זה  המקדש, בבית שהיה הפני לח בחינת  וזה כנ "ל. ותלמיד ב כלליות ידי על
 שה ,המקיפי אורות נתגלה  שבו ותלמיד, ב כלליות ידי  על שנמש והפרנה, האכילה
 פעמי שתי הוא  וש"ע כידוע, ,נהורי ש"ע בחינת זה  הפני אור כי כנ"ל, הפני אור  בחינת

בחינת וזה  כמובא . ,ק"ד )הק היינו (תהלי יעד", אנוש לבב ולח ,משמ פני "להצהיל
 פני להצהיל בחינת , הפני אור  בחינת שהוא  המקיפי הארת מתגלה  האכילה  שבתו
שעל הבית, חנוכת  בחינת הוא  חנוכה  כי  .בשמ  חנוכה מצות כ ועל וכו'.  ולח  משמ
 פני "להצהיל  בחינות ,הפני לח בחינות שזה  , הפני אור  ונתגלה פרנה, נמש זה  ידי

בחינות  וזה  כנ "ל. וכו ', "ולח  ו)משמ בחינות (במדבר זה   'ויחנ' ."ויחנ אלי פניו ה' "יאר 
לוד זכה  רבנו  ומשה כנ "ל. וכו' פניו" ה' "יאר  בחינת ,הפני אור  נתגלה  ידו  שעל חנוכה,
היה הוא  כי , בצרת להתכל עליה לבו ונת ישראל בשביל נפשו שמר  ידי על חנוכה,



  מישריםיב מגיד ספר 

מישרים מגיד ספר 
מקץ פרשת  - קארו יוסף לרבנו

לכנת אור  לאכללא  ופורי דחנוכה  רזא והא  וכו' הזהר  וכו', עמ ה' לאדר , ו' שבת ליו
ליי ופודי מלעילא, ואתי דנגיד  לשמ רמיז חנוכה  דהא  ושמאלא  ימינא  בי ישראל

בענביו . המשומר 

דכתיבאור  והיינו הוא  עמיקא רזא   דיו עניינא  ודאי  הא  ,עמ ה ' לטבת, ד' שבת ליו
דהוא מאר לעיל הוי לצדיק  דרמיז  יו כלומר וכו' האר על השליט  הוא ויו
עלמי מיתזני  ומתמ כ "י  דהיא  לכל שפעא נחית דמיניה  לכל משביר  הוא  ישראל, כנת
דאתה דחיבורא  כלומר  וכו' ביתי על תהיה אתה  דכתיב והיינו  ,האר  ע  דאיקרו כולהו
דקאמר והיינו  ה"א  ע דאת חיבורי דהיינו יוד דאיהו ביו הוו .פיר דכל חיבורא  דהוא 

י  מכנת  לעילא  איהו דיד דרגא כלומר  ביתי על כלומרתהיה פי ועל ביתי , דאיקרי  שראל
דמתמ כלומר עמי כל ישק  ישראל, כנת דאיהי דפה  מדרגא  לעילא  דיל דרגא  דהוה 
לחברא צרי כ"י איהי  כא דאיקרי  דרגא כלומר  אגדל, הכא  רק  כולהו , עלמי מיתזני

נינהו . רמזא  כולהו פרעה אמרינהו מילי דהני ואע "ג גדולה , דאיהי חד ע ליה 

ויקהל  פרשת
והאשנת וכו' עזבתני נטשתני כי  הג כו ' עמ ה' ב ', לאדר  כ"ו השבת  ליו אור "ש

היינו  וכו' המתי לתחיית  בטילות דהמצות   רבנ דאמור במאי  טמירא  רזא  ל מגלינא 
דהוא המתי תחיית דבזמ למימר  דהיינו  חרוב , וחד עלמא  הוי  שני אלפי דשית  ברזא
יתבטל זימנא  בההוא והא עלמא  דהאי  ופיוכי מתאוות  עלמא  חרב יהא  המשיח ימות בתר 
מרע "ה דאמר  מאי דוגמת עשה המצות וכ בטילות תעשה  לא מצות ונמצאו מעלמא  יצה"ר 
הרע יצר  ,ביניכ יש דמי שפיכת כלו  תנא ולא  תרצח לא כתיב  מאי השרת , למלאכי 
ואכילת  חמ איור  דהא  היו הנעשה ככל לעשות אז יצטרכו לא המועדות   וכ , ביניכ יש
 איצטרי לא זימנא  ובההוא  ,המועדי בשאר  וכ מאבא , יטרא  לאכפאה  היא  מצה 
ושירי וזמרי הלל בהו  דיימרו אלא  במועדייא  יעבדו ולא  הוא , בטל דהא לה, לאכפאה
כלומר לעול בטילי אינ ופורי חנוכה  רבנ דאמור  והיינו מידי, לא ותו  לקב"ה  ותחטבח
במועדייא  דיעבדו מאי וכ בלחוד, דקב"ה ינ יפור  אלא  בהו  לית  ופורי חנוכה דהא

.שלו ואתה  יבטלו, לא  משו"ה דקב "ה  ינ יפור  דהיינו ופורי חנוכה  דוגמת הוי
קדושה שערי ספר

ויטאל  חיים רבי
תחומיואלו עירובי חצרות, עירובי ,ידי נטילת  מגילה , חנוכה , נר  שבת, נר  . מדרבנ ה

צומות  ארבעה  להתענות  מבואות, ושתופי  ,תבשילי ערובי מצוה , לצור הוא  א
טבת תשרי אב אתר)תמוז הצבור .(וצו צרות על להתענות ,

  מוהר ''ן יגליקוטי 

ב-ז חלק - מוהר''ן ליקוטי 
ינהגם  מרחמם כי - מקץ  ויהי

בקשתו יא . לפעול שזוכה  מה  כפי ואחד אחד כל כי דע, חנוכה ; עני כי חנוכה. בחינת וזה 
נעשה נא  לח ידי על כי  חנוכה , לו  יש כ נא, לח בקשת דהיינו  ,הכפורי ביו

בקש רבנו משה  כי  י"ד )חנוכה . ועל(במדבר ,המרגלי חטא על  הזה " הע לעו נא "לח
לברכה זכרונ רבותינו שאמרו כמו  המקדש, בית חרב גרמו המרגלי חטא  כט )ידי ,(תענית

כי  לדורות'. בכיה  לכ אקבע  אני  , חנ של בכיה  בכית את'  לה אמר  יתבר שהש
לח  זה על בקש רבנו ומשה המקדש, הבית נחרב  שבו היה , באב  תשעה  ליל הלילה אותו
המקדש, הבית נחרב  הפג זה ידי  על כי העוונות, כל תלויי והפג החטא  בזה כי נא ,

שכתוב כמו מעוונות , נקיי היינו  , קיי היה המקדש, שבית א )ובזמ בה",(ישעיה   ילי "צדק
 הערבי בי של ותמיד לילה, של עבירות  על מכפר היה שחר  של תמיד  כי רש"י , ופרש
יכולי  אי ודקות רוחניות גודל לפי קדוש; ע ישראל כי .יו של עבירות על מכפר  היה 
שיכפר המקדש, הבית את צריכי אנו  כ על אחד, יו אפלו   עוו של המשא  עליה לשא 
העוונות,  מ עצמנו לנקות  יכולי אנו  אי מקדשנו, בית חרב אשר  ומעת . יו בכל עלינו 
על נפשו  מר  כ על  זאת, כל שידע  , השלו עליו רבנו, ומשה בעדנו. שיכפר  מי   אי כי 
שהוא הבית,  חרב תלוי החטא  שבזה ידע כי וכו', הזה"  הע לעו נא  "לח ובקש ישראל,
בחינת  הבית, חנוכת בחינת נעשה מזה בקשתו, לפעול וכשזכה כנ"ל. החטאי כל כולל
,הכפורי ביו נא לח בקשת לפעול שזוכה מה  כפי אחד  כל וכ הבית.  חרב הפ חנוכה,
נמצא חנוכה . בחינת הבית, חנוכת  בחינת נעשה כ כמו הבית, חרב פג נתתק זה ידי  שעל
בפוק חנוכה  צרו השלו עליו רבנו משה רמז  כ ועל כנ"ל , נא  לח ידי על נעשה  שחנוכה
תבות  ראשי הוא   וכו' נשאתה  וכאשר  דח כגדל הזה   הע  לעו נא  לח כי נא , לח

כנ"ל. וכו' נא לח ידי על נעשה  חנוכה כי  'חנוכה ',

בוכן מבחינות  כלול המקדש בית כי  המקדש, בבית כלולי כול הנ"ל הבחינות כל
לברכה  זכרונ רבותינו אמרו כי טז )ותלמיד, המוריה,(תענית הר שמו נקרא 'למה

לברכה זכרונ רבותינו אמרו ג תלמיד. בחינת  זה   לישראל' יוצאה הוראה (מדרששממנו
רעננה ") "ערשנו פוק על  השירי ישראל'שיר  ורבי פרי ידו שעל המטות, חדר  שמו נקרא 'למה 

הגור במקו המקדש בית  כ ועל .ב בחינת זה  ( כ "ד ב שנמש (שמואל פרנה , בחינת זה 
בחינת  זה  המקדש, בבית שהיה הפני לח בחינת  וזה כנ "ל. ותלמיד ב כלליות ידי על
 שה ,המקיפי אורות נתגלה  שבו ותלמיד, ב כלליות ידי  על שנמש והפרנה, האכילה
 פעמי שתי הוא  וש"ע כידוע, ,נהורי ש"ע בחינת זה  הפני אור כי כנ"ל, הפני אור  בחינת

בחינת וזה  כמובא . ,ק"ד )הק היינו (תהלי יעד", אנוש לבב ולח ,משמ פני "להצהיל
 פני להצהיל בחינת , הפני אור  בחינת שהוא  המקיפי הארת מתגלה  האכילה  שבתו
שעל הבית, חנוכת  בחינת הוא  חנוכה  כי  .בשמ  חנוכה מצות כ ועל וכו'.  ולח  משמ
 פני "להצהיל  בחינות ,הפני לח בחינות שזה  , הפני אור  ונתגלה פרנה, נמש זה  ידי

בחינות  וזה  כנ "ל. וכו ', "ולח  ו)משמ בחינות (במדבר זה   'ויחנ' ."ויחנ אלי פניו ה' "יאר 
לוד זכה  רבנו  ומשה כנ "ל. וכו' פניו" ה' "יאר  בחינת ,הפני אור  נתגלה  ידו  שעל חנוכה,
היה הוא  כי , בצרת להתכל עליה לבו ונת ישראל בשביל נפשו שמר  ידי על חנוכה,



  מוהר ''ןיד ליקוטי 

ועל כנ"ל, , ושלו ח עוונות, של  המשא  הוא  ישראל צרת ועיקר  כנ"ל. אמתי ומנהיג רחמ
שבזה הבית , חנכת בחינת  חנוכה, בחינת נעשה זה ידי ועל כנ"ל, נא לח  עליה בקש כ

כ"ה  חנו  חנוכה וזהו  כנ "ל. הנ "ל, הבחינות כל  תקו י "ג )תלוי  תי' בכלו .(תקו "ז  כ"ה  היינו ,
בתרגו )כליו הגירא הוא שכ קכו  ימ פשוט  גט  בפר  לראות "(עיי ר  כי ה' "וירא  אותיות הוא 

ג ) 'ר(שמות לשו  לראות' ר  'כי וזהו  ישראל. של בצרת להתכל לבו  נת רבנו משה כי ,
'כ"א )וזע א  פ"ב )(מלכי שמות  מ"ר כנ"ל.(ועיי , ושלו ח עוונות, של המשא  הוא צרת ועיקר

הנני " ויאמר  משה, "משה ויאמר אליו קראו זה , על לבו  נות שהוא  כשראה, יתבר והש
לברכה  זכרונ רבותינו  שדרשו  כמו למלכות'. הנני  לכהנה, 'הנני ( ב פרשה  שמות , רבה, (מדרש

שכתוב כמו , המלואי ימי בשבעת שמש משה  כי הבית, חנוכת בחינת זה   לכהנה' 'הנני
צ "ט ) בכהניו "(תהלי  ואהר ק"ב )"משה   זבחי)בכה כי  ותלמיד ,  ב כלליות בחינת הוא כה ג .

י)נאמר  להורת (ויקרא ג תלמיד . בחינת זה הוראה  לשו  'להורות ' ישראל", בני את "להורת
הפרנה, נמש ידו  שעל הנ"ל, מלכות בחינת זה   למלכות ' 'הנני .ב בחינת ,הריו לשו 

בחינת וזה  כנ"ל. הפני אור נתגלה י"ד )שבו ויי,(בראשית  לח הוציא  של מל צדק "ומלכי
היינו   'ויי לח 'הוציא מלכות. בחינת זה  'של מל צדק 'מלכי ." עליו לאל כה והוא 
שהוא כנ"ל, כהנה בחינת זה  ' כה 'והוא הנ"ל. המלכות  ידי על שנמש פרנה , בחינת

כנ"ל. המלכות, ידי  על הפרנה נמש שמש ותלמיד,  ב כלליות בחינת
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  מוהר ''ןיד ליקוטי 

ועל כנ"ל, , ושלו ח עוונות, של  המשא  הוא  ישראל צרת ועיקר  כנ"ל. אמתי ומנהיג רחמ
שבזה הבית , חנכת בחינת  חנוכה, בחינת נעשה זה ידי ועל כנ"ל, נא לח  עליה בקש כ

כ"ה  חנו  חנוכה וזהו  כנ "ל. הנ "ל, הבחינות כל  תקו י "ג )תלוי  תי' בכלו .(תקו "ז  כ"ה  היינו ,
בתרגו )כליו הגירא הוא שכ קכו  ימ פשוט  גט  בפר  לראות "(עיי ר  כי ה' "וירא  אותיות הוא 

ג ) 'ר(שמות לשו  לראות' ר  'כי וזהו  ישראל. של בצרת להתכל לבו  נת רבנו משה כי ,
'כ"א )וזע א  פ"ב )(מלכי שמות  מ"ר כנ"ל.(ועיי , ושלו ח עוונות, של המשא  הוא צרת ועיקר

הנני " ויאמר  משה, "משה ויאמר אליו קראו זה , על לבו  נות שהוא  כשראה, יתבר והש
לברכה  זכרונ רבותינו  שדרשו  כמו למלכות'. הנני  לכהנה, 'הנני ( ב פרשה  שמות , רבה, (מדרש

שכתוב כמו , המלואי ימי בשבעת שמש משה  כי הבית, חנוכת בחינת זה   לכהנה' 'הנני
צ "ט ) בכהניו "(תהלי  ואהר ק"ב )"משה   זבחי)בכה כי  ותלמיד ,  ב כלליות בחינת הוא כה ג .

י)נאמר  להורת (ויקרא ג תלמיד . בחינת זה הוראה  לשו  'להורות ' ישראל", בני את "להורת
הפרנה, נמש ידו  שעל הנ"ל, מלכות בחינת זה   למלכות ' 'הנני .ב בחינת ,הריו לשו 

בחינת וזה  כנ"ל. הפני אור נתגלה י"ד )שבו ויי,(בראשית  לח הוציא  של מל צדק "ומלכי
היינו   'ויי לח 'הוציא מלכות. בחינת זה  'של מל צדק 'מלכי ." עליו לאל כה והוא 
שהוא כנ"ל, כהנה בחינת זה  ' כה 'והוא הנ"ל. המלכות  ידי על שנמש פרנה , בחינת

כנ"ל. המלכות, ידי  על הפרנה נמש שמש ותלמיד,  ב כלליות בחינת
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וםמע ז  פ תי  ית ן לח. נאה  ל י עתי  צר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אגמר אז המנח. מ ר מטח כין לעת נז ח. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָדה

ה זח: חנת מזמ ר ְְְֲִִִֵַַַֻיר

קירעת  מרר ח י לה. חי יגן נפ י  בעה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹ

את  הציא הדלה ביד עגלה . מלכת ְְְְְְִִֶֶַַָָָעד

מצלה: כאבן ירד  זרע וכל  רעה חיל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻהג ה .

והגלני .ביר   גנ בא קטי . לא ם  וגם הביאני קד ְְְְְְֱִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

קץ עברי. מעט מסכ י  רעל ויין עבדי . זרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָי

נע י: בעים  לקץ  זרבל. ְְְְִִִֵֶֶָָָֻבל .

לפח רת  ל ונהיתה הדתא. ן אגגי    ר קמת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

נאת. ימיני רא נ תה. וגאות קלמ קלמְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ

לית: העץ על וקניניו ניו רב מחית.  מ ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹואיב
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וםמע ז  פ תי  ית ן לח. נאה  ל י עתי  צר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אגמר אז המנח. מ ר מטח כין לעת נז ח. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָדה

ה זח: חנת מזמ ר ְְְֲִִִֵַַַֻיר

קירעת  מרר ח י לה. חי יגן נפ י  בעה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹ

את  הציא הדלה ביד עגלה . מלכת ְְְְְְִִֶֶַַָָָעד

מצלה: כאבן ירד  זרע וכל  רעה חיל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻהג ה .

והגלני .ביר   גנ בא קטי . לא ם  וגם הביאני קד ְְְְְְֱִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

קץ עברי. מעט מסכ י  רעל ויין עבדי . זרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָי

נע י: בעים  לקץ  זרבל. ְְְְִִִֵֶֶָָָֻבל .

לפח רת  ל ונהיתה הדתא. ן אגגי    ר קמת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

נאת. ימיני רא נ תה. וגאות קלמ קלמְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ

לית: העץ על וקניניו ניו רב מחית.  מ ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹואיב



  צור"כ "מעוז  פיוט 

מג לייונים חמת פרצ חמים. ימי אזי  עלי  צנק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָ

נס נעה קנקים מ תר  המנים. ל   אְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוט

רננים: יר קבע מנה ימי בינה  ני  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלים .

עבדיחף דם  נקמת נקם היעה. קץ וקרב קד זר ע ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לימי קץ ואין  ה עה. לנ ארכה י הר עה. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָֻמאה 

בעה: רעה   לנ הקם  צלמן  צל אדמ ן חה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהרעה.




