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ְוָעְנׁשּו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף   (דברים כ''ב)  רעיא מהימנא .1
ם ָרע.  ִדין מֹוִציא ׁשֵ א, ָלדּון ּבְ ּקּוָדא ּדָ ְוגֹו'. ּפִ
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָעְנׁשּו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו  

י ה ֲעָרה ּכִ תּוַלת  ַלֲאִבי ַהּנַ ם ָרע ַעל ּבְ ֹוִציא ׁשֵ
ָרֵאל. ַרבָּ  ּואִ ָנן, וְ ִיׂשְ ַתר ִנׂשּ ָאַמר  ַהאי ִאיהּו ּבָ ין, ּדְ

ם ָרע   ל ׁשֵ תּוִלים, ְוָלאו ּכָ ָך ּבְ ָלא ָמָצאִתי ְלִבּתְ
יׁש ַעל ַאְרָעא,   יקּו ׁשּום ּבִ ַאּפִ ְמַרְגִלים ּדְ קּול, ּדִ ׁשָ

ִגיָנּה, ּוִמיתּו ְוָלא ָזכ ָתא  ִאְתֲעָנׁשּו ּבְ ּו ָלּה. ְוִאּתְ
ַאְרָעא,  ָמה ַקְרַקע ִאיִהי ּבְ ר  ּכְ אּוְקמּוָה, ֶאְסּתֵ ּדְ

 ַקע עֹוָלם ָהְיָתה. ַקְר 

  

. (דברים כב) ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוגֹו' .1
ם ָרע, ֶזהּו  ִדין מֹוִציא ׁשֵ ִמְצָוה זֹו ָלדּון ּבְ
תּוב ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו  ּכָ ׁשֶ
ם ָרע ַעל  י הֹוִציא ׁשֵ ֲעָרה ּכִ ַלֲאִבי ַהּנַ

ָרֵאל. ַרּבֹוֵתינּו, וְ  תּוַלתבְּ  ֶזהּו ַאַחר ִיׂשְ
ָך  ָאַמר לֹא ָמָצאִתי ְלִבּתְ ּוִאין, ׁשֶ ִנׂשּ
קּול,  ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ תּוִלים. ְולֹא ּכָ ּבְ
ם ָרע ַעל ָהָאֶרץ  הֹוִציא ׁשֵ ִלים ׁשֶ ַרּגְ ּמְ ׁשֶ

ה ֶנֶעְנׁשּו ִבְגָלָלּה ּוֵמת ָ ּו, ְולֹא ָזכּו ָבּה. ְוִאׁשּ
ֲארּוָה,  ָאֶרץ,ִהיא ַקְרַקע בָּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

 ר ַקְרַקע עֹוָלם ָהְיָתה. ֶאְסּתֵ 

ָאַבת   .2 ִאְסּתְ יׁש ָעָלּה, ּדְ יְמרּון ׁשּום ּבִ ְוִאי ּתֵ
ּה רּוָחא   א ּבָ ׁשָ ֵורֹוׁש, ְוָזְכָתה ְלִאְתַלּבְ ֲאַחׁשְ ּבַ

א. ֲהָדא הּוא ִדְכִת  ֻקְדׁשָ ׁש   (אסתר ה) יב, ּדְ ְלּבַ ַוּתִ
ר ַמְלכּות. הָ  ִריְך הּוא, א ָאַמר ֶאְסּתֵ א ּבְ  קּוְדׁשָ

ִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא   עיה מב)(יש ֲאִני ְיָי' הּוא ׁשְ
א   ֻקְדׁשָ ִסיִלים. ְורּוָחא ּדְ ִתי ַלּפְ ן ּוְתִהּלָ ֶאּתֵ
ר  ֶאְסּתֵ ת ּבְ ׁשַ ִאְתַלּבְ ם ּדְ ִאיִהי ׁשֵ א ֲהַות, ּדְ ִכיְנּתָ  . ׁשְ

  

ם ָרע ָעֶליָה,   .2 אְמרּו, ׁשֵ ְוִאם ּתֹ
נִּ  ֵורֹוׁש, ְוָזְכָתה  ְטְמָאהׁשֶ ׁש   ַבֲאַחׁשְ ְלִהְתַלּבֵ

תּוב ּכָ ּה רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֶזהּו ׁשֶ (אסתר  ּבָ
ר ַמְלכּות. ֲהֵרי ָאַמר  ה) ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ַוּתִ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ ֲאִני ה'  (ישעיה מב) ַהּקָ
ִמי ּוְכבוֹ  ן הּוא ׁשְ ִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ

ִסיִלי ּוְתהִ  ִתי ַלּפְ ִכיָנה ם. ְורוּ ּלָ ַח ַהּקֶֹדׁש ׁשְ
ר. ָהְיָת  ה ְבֶאְסּתֵ ׁשָ ִהְתַלּבְ ם ׁשֶ ִהיא ׁשֵ  ה, ׁשֶ

ֵבל   .3 ֶבן ּתְ ַאְכִלין ּתֶ ָנן, ַווי ְלִאיּנּון ּדְ ֲאָבל ַרּבָ
אֹוַרְייָתא (חמור דאורייתא דאתחשיב ח'כם מ'ופלא ו'רב  ּדְ

א ַקלִ א יָ ְולָ  ר'בנן) אֹוַרְייָתא, ֶאּלָ ִסְתֵרי ּדְ ין  ַדע ּבְ
אֹוַרְייָתא, ָקִליַוֲחמ אֹוַרְייָתא,  ּוִרין ּדְ ֶבן ּדְ ן ּתֶ

טֹוב   ה, ֵחט ה', ִאיָלָנא ּדְ אֹוַרְייָתא, ִחּטָ חּוְמָרא ּדְ
 ְוָרע.

  

אֹוְכִלים  .3 ֲאָבל ַרּבֹוֵתינּו, אֹוי ְלאֹוָתם ׁשֶ
ל ַהּתֹוָרה ֶבל ׁשֶ ֶבן ּתְ ֹו''ר ֶׁשל ַהּתֹוָרה  מ (חֲ  ּתֶ

 ְולֹא יֹוֵדעַ  ַרב ַר'ָּבָנן)ָלא ְו'ֶׁשֶּנְחָׁשב ָח'ָכם ֻמ'פְ 
ל   ים ַוֲחמּוִרים ׁשֶ א ַקּלִ ִסְתֵרי תֹוָרה, ֶאּלָ ּבְ
ל ַהּתֹוָרה. ְוֻחְמָרה   ֶבן ׁשֶ ים ּתֶ ַהּתֹוָרה. ַקּלִ
ל טֹוב  ה, ֵחט ה', ֵעץ ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ִחּטָ ׁשֶ

 ָוָרע.
ְרכָּ  .4 א ֵלית ּדַ ַמְלּכָ ב ַעל    א ּדְ ּוַמְטרֹוִניָתא, ְלִמְרּכַ
א ַעל סּוְסָוון. ֲהָדא ָמָרא, חֲ  הּוא  ֶאּלָ

ב ַעל סּוֶסיָך   (חבקוק ג) ִדְכִתיב, י ִתְרּכַ ּכִ
ַמְלכּוָתא,   ֵאין ְמַזְלְזִלין ּבְ בֹוֶתיָך ְיׁשּוָעה. ּדְ ַמְרּכְ
א ן ַמְלּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ב ַמְטרֹוִניָתא ַעל ֲחָמָרא. ּכָ ,  ְלִמְרּכַ

  

ה ִלְרּכֹב ַעל  .4 ל ֶמֶלְך ּוַמְלּכָ ֶרְך ׁשֶ ֵאין ּדֶ
א ַעל סּוִסים, ֶזהּו חֲ  מֹור, ֶאּלָ

תּוב ּכָ ב ַעל סּוֶסיָך   (חבקוק ג)ׁשֶ י ִתְרּכַ ּכִ
אֵ  ֹבֶתיָך ְיׁשּוָעה. ׁשֶ ין ְמַזְלְזִלים ַמְרּכְ

לְ  יב ַהּמַ ְלכּות ְלַהְרּכִ ּמַ ה ַעלּבַ ל   ּכָ ֲחמֹור. ּכָ
ן ֶמֶלְך, ֵאין ֶזה ְמקֹום ֶהְדיֹוט ֶעֶבד,   ּכֵ ׁשֶ

ב ַעל חֲ  ְרּכֹו ִלְרּכַ ּדַ תּוב ׁשֶ מֹור. ְוָלֵכן ּכָ
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ָאְרֵחיהּ  ין ֲאָתר ֶהְדיֹוט ֶעֶבד, ּדְ ב  ְלִמְרכַּ  ֵלית ּדֵ
יַח, ַעל ֲחָמָרא. ּוְבִגין ּדָ  ָמׁשִ יּה ּבְ ִתיב ּבֵ (זכריה   א ּכְ

ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור. ָעִני ִאיהּו   (דף רע''ו ע''א) ָעִני ט)
ַאר ַמְתִניִתין   ה ְיָבמֹות, ּוׁשְ ִסיָמן, ֵערּוִבין ִנּדָ ן ּבְ ּמָ ּתַ

ְכָלל.  ָרִכיב   ּבִ ן ֶמֶלְך, ַעד ּדְ ּמָ ְוָלא ִאְתְקֵרי ּתַ
סּוְסיָ  ָרֵאל. ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ יֵליּה ּכְ  א ּדִ

יחַ  ׁשִ ּמָ ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור.  (זכריה ט) ּבַ
ִסיָמן: ֵערּוִבין,  ם ּבְ ה,  ָעִני הּוא ׁשָ ִנּדָ

ְכָלל ָניֹות ּבִ ָאר ִמׁשְ . ְולֹא ְיָבמֹות. ּוׁשְ
ּלֹו,  נִ  סּוָסה ׁשֶ רֹוֵכב ּבְ ם ֶמֶלְך, ַעד ׁשֶ ְקָרא ׁשָ

ָרֵאל. ֶנֶסת ִיׂשְ  ּכְ

א בְּ  .5 ד ִאיהּו ְלַבר ֵמַאְתֵריּה,  קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ּכַ
ר ְלַאְתֵריּה,  (זכריה   ָלאו ִאיהּו ֶמֶלְך. ְוַכד ִאְתַהּדָ

ַמר בְּ ה ְייָ ְוָהיָ  יד) ָרֵאל, ִאּתְ הֹון,  ' ְלֶמֶלְך. ְוָהִכי ִיׂשְ
א, ִאיּנּון כָּ  ַאּבָ ַגְווָנא ּדְ ֵני ְמָלִכים. ּכְ ָרֵאל ּבְ   ל ִיׂשְ

נֹוי. ָלאו ִאיּנּון בְּ  יַהְדרּון  ּבְ ֵני ְמָלִכים, ַעד ּדִ
א, ַאף   ֶהְדיֹוט ּדָ יָמא ּדְ ָרֵאל. ְוִאי ּתֵ ִיׂשְ ְלַאְרָעא ּדְ

ִאיהוּ  ב ּדְ י ָמאֵריּה, ָעֵליּה  ַעל ּגַ  ֶהְדיֹוט ְלַגּבֵ
ַמר,  הִ ִאּתְ ֵעיֶניָך. ַאל ּתְ ת ֶהְדיֹוט ַקָלּה ּבְ ְרּכַ י ּבִ

א ֶעֶבד ְמַטְטרוֹ  י ַמְלּכָ א ְלַגּבֵ ן. ְוָאָדם  ְוֶהְדיֹוט ּדָ
ָיֲהבּו ֵליּה, ַנְחּתּו ֵליּה   ָלא ָנַטר ְיָקר ּדְ ַקְדָמָאה ּדְ

ִני ַוֲחמֹוִרי  ַמר אֲ , ְואָ (חמריה) ְלֵמיַכל ִעם ֲחמֹוִרים 
ֵאבּוס ֶאָחד. ְויִ  ׂשכָ נֹאַכל ּבְ ָ ַהאי ֲחָמָרא,  ׂשּ ר ּבְ

ֶרם.  (בראשית מט) ָזָכה ְלִאְתְקֵרי  ׂשָכר ֲחמֹור ּגָ ָ  ִיׂשּ

  

ַהקָּ  .5 ׁשֶ רּוְך הּוא ִמחּוץ ִלְמקֹומֹו, ּכְ דֹוׁש ּבָ
חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו, (זכריה   ֵאינֹו ֶמֶלְך. ּוְכׁשֶ

ָר ְוָהָיה ה' ְלֶמלֶ יד) ֵאל, ֶנֱאַמר ְך. ְוָכְך ִיׂשְ
ל ִישְׂ  ֶהם, ּכָ מֹו ָרֵאל בְּ ּבָ ֵני ְמָלִכים. ּכְ

ֵני ְמָלִכים, ַעד   ָניו. ֵאיָנם ּבְ ָהָאב, ֵהם ּבָ ׁשֶ
אַמר  יְַּחְזרּו ְלאֶ שֶׁ  ָרֵאל. ְוִאם ּתֹ ֶרץ ִיׂשְ

הּוא ֶהְדיֹוט  ב ׁשֶ ֶהְדיֹוט ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ
ָרָכה ָעָליו נֶ  ִהי ְלִרּבֹונֹו, ּבְ ֱאַמר ַאל ּתְ
עֵ  ה ּבְ ת ֶהְדיֹוט ַקּלָ ְרּכַ ֶהְדיֹוט ֶזה יֶניָך. וְ ּבִ

ֶלְך ֶעֶבד ְמַטְטרֹון. ְוָאָדם  י ַהּמֶ ְלַגּבֵ
ַמר ֶאת הַ  ּלֹא ׁשָ ְתנּו ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּנָ בֹוד ׁשֶ ּכָ

לֹו, הֹוִרידּו אֹותֹו ֶלֱאכֹל ִעם ֲחמֹוִרים, 
ֵאבּוס  ֶאָחד. ְוָאַמר, ֲאִני ַוֲחמֹוִרי ֹנאַכל ּבְ

ֲחמֹור  ֵרא ּבַ שָכר ָזָכה ְלִהּקָ ָ ְוִיׂשּ
ֶרם.  ת מט)אשי(בר זֶּה,הַ  שָכר ֲחמֹור ּגָ ָ  ִיׂשּ

הּ  .6 ַמר ּבָ ָנן ָמאֵרי ָמְתִניִתין, ַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ  ְוַרּבָ
ַתר   (תהלים קג)  ָלה, ּבָ ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכּותֹו ּבַ

ִליַטת ֶאְסּתֵ  ר, ׁשְ יּה ֶאְסּתֵ א ּבֵ ׁשָ ִאְתַלּבְ ר ַעל  ּדְ
ַמר בְּ  ֵורֹוׁש ְואּוָמֵתיּה. ְוִאּתְ ְוָהרֹוג   ט)   (אסתר הוּ ֲאַחׁשְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם. ְוִאי ּתֵ  ּה. ַאף ַעל  ּבְ ִאְתָייַחד ִעּמָ יָמא ּדְ
ַגְווָנא   א, ּכְ לֹום. ֶאּלָ ֵביָתא ֲחָדא, ַחס ְוׁשָ ֲהוֹו ּבְ ב ּדַ ּגַ

יּה, ַמר ּבֵ ִאּתְ יֹוֵסף, ּדְ גְ  (בראשית לט)  ּדְ ַנח ּבִ דֹו  ַוּתַ
ְגדֹו,  ֶאְצָלּה, א ּבִ ָנא  ְוָלא ְלבּוׁשֹו, ֶאּלָ (ישעיה   ִליׁשָ

ָגדּו.  כד) בֹוְגִדים ּבָ  ּדְ

  

ה   .6 ְלּכָ ּמַ ָנה, ּבַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְוַרּבֹוֵתינּו ּבַ
ָלה.  (תהלים קג) ֶנֱאַמר ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכּותֹו ּבַ

ְלָטה  ר, ׁשָ ּה ֶאְסּתֵ ה ּבָ ׁשָ ִהְתַלּבְ ַאַחר ׁשֶ
ר עַ  תֹו, ְוֶנֱאַמר  ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש ְוֻאּמָ ל ֲאַחׁשְ

ֶהם ׂשְֹנֵאיֶהם. ְוִאם רוֹ ְוהָ  אסתר ט)( ּבָ ג ּבְ
ָהיּו  ב ׁשֶ ּה, ַאף ַעל ּגַ ִהְתַיֵחד ִעּמָ אַמר ׁשֶ ּתֹ

ַבִית ֶאָחד  מֹו  -ּבְ א ּכְ לֹום, ֶאּלָ ַחס ְוׁשָ
ּנֱֶאַמר ּבוֹ  ְגדֹו  (בראשית לט) יֹוֵסף, ׁשֶ ּנַח ּבִ ַוּתַ

ְגדֹו, ְלׁשוֹ  ֶאְצָלּה, ְולֹא א ּבִ  ןְלבּוׁשֹו, ֶאּלָ
 דּו.גָ ם בָּ ּבֹוְגִדי  (ישעיה טז)
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ר,   .7 א, ֶאְסּתֵ ְוָהָכא ִסְתָרא ַרְבְרָבא. ּוְבִגין ּדָ
ִסְתָרָאּה,  ָנא ּדְ ה ֵסֶתר ִלי,   (תהלים לב) ִליׁשָ ַאּתָ

ֵורֹוׁש, ְוָיִהיב ֵליּה   יַרת ָלּה ֵמֲאַחׁשְ א ַאְסּתִ ִכיְנּתָ ׁשְ
ַאְת  יָדה ּבְ ְדרֹוֵעיּה  ׁשִ ַרת ִאיִהי ּבִ ָרּה, ְוִאְתַהּדְ

מָ  ַכי.ּדְ ָמא ְמפָֹרׁש,  ָמְר וּ  ְרּדְ ֲהָוה ָיַדע ׁשְ ַכי ּדְ ּדְ
א   ָחְכְמָתא. ּוְבִגין ּדָ א ּבְ ל ּדָ ְבִעין ָלׁשֹון, ֲעַבד ּכָ ְוׁשִ
א, ִאית   ָלא ּדָ ֲאִפיּלּו ּבְ אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ

ר ָנׁש קֹוֶדם ּדְ  ֵתיּה,  ֵליּה ְלּבַ ִיְתָיֵחד ִעם ִאּתְ
ּה,  ָלא ִעּמָ ִגין ּדְ ְלַמּלְ ָפא  מָ ׁשֶ ּבְ יָדה ִאְתַחּלְ א ׁשִ

ֵתיּה.  ִאּתְ  ּבְ

  

ר,  .7 ּום ֶזה ֶאְסּתֵ דֹול. ּוִמׁשּ ְוָכאן סֹוד ּגָ
ָרה, ה ֵסֶתר ִלי.  (תהלים לב) ְלׁשֹון ַהְסּתָ ַאּתָ

ֵורֹוׁש,   יָרה אֹוָתּה ֵמֲאַחׁשְ ִכיָנה ִהְסּתִ ְ ַהׁשּ
ְמקֹוָמּה, ְוִהיא ָחְזָרה ְונָ  ָדה ּבִ ְתָנה לֹו ׁשֵ
ם  ְר ת מָ ְזרֹועוֹ לִ  יַָּדע ֶאת ׁשֵ ַכי ׁשֶ ַכי. ּוָמְרּדְ ּדְ

ל ֶזה   ה ּכָ ְבִעים ָלׁשֹון, ָעׂשָ ַהְמֹפָרׁש ְוׁשִ
ָנה,   ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ּבַ ָחְכָמה. ְוָלֵכן ּפֵ ּבְ

ְת  יִּ ִלי ֶזה ֵיׁש ָלָאָדם ִלְפֵני ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבְ ַיֵחד ׁשֶ
ּום  ּה, ִמׁשּ ר ִעּמָ ּתֹו ְלַדּבֵ ּמָ ִעם ִאׁשְ ֶ ׁשּ א  ׁשֶ

ּתֹו. ִהְת  ִאׁשְ ָדה ּבְ ָפה ׁשֵ  ַחּלְ

טֹוב ָוָרע, ֲאָבל ִאם   .8 ָתא ֵמִאיָלָנא ּדְ ִאּתְ ְוָדא ּבְ
ּנּוי, ֲהָדא הּוא   א, ֵלית ָלּה ׁשִ ִכיְנּתָ ִהיא ִמׁשְ

ִניִתי. ֲאִני (מלאכי ג)  ִדְכִתיב,  א  ֲאִני ְיָי' לֹא ׁשָ , ּדָ
א. ְוֵלית ָלּה  ִכיְנּתָ ִחילּו ִמכָּ ׁשְ ָרִנין.  חֲ ן אַ ל ִסְטִריּדְ
ַאִין   (ישעיה מ) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ל ַהּגֹוִים ּכְ ּכָ

 ֶנְגּדֹו. 

  

ה ֵמֵעץ טֹוב ָוָרע. ֲאָבל ִאם  .8 ָ ִאׁשּ ְוֶזה ּבְ
תּוב ּכָ ּנּוי, ֶזהּו ׁשֶ ִכיָנה, ֵאין ָלּה ׁשִ ְ  ִהיא ִמׁשּ

ִניִתי. ֲאִני י ה' ֲאנִ  (מלאכי ג) זֹו  -לֹא ׁשָ
ִכיָנה. וְ  ְ ָדִדים   ַחדפַּ ֵאין ָלּה ַהׁשּ ל ַהּצְ ִמּכָ

תּוב ּכָ ל  (ישעיה מ) ָהֲאֵחִרים, ֶזהּו ׁשֶ ּכָ
ַאִין ֶנְגּדֹו.  ַהּגֹוִים ּכְ

ן.   .9 ּמָ ָמה ְסגּולֹות ּתַ ן, ּכַ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבַאְתָרא ּדִ
ׁשַ  ר ִאְתַלּבְ ֶאְסּתֵ ּה, ַחְזָיא  ּוְבִגין ּדְ א ּבָ ִכיְנּתָ ת ׁשְ

ד  ּה כַּ ֲהַות ְלֶמְעּבַ . (ס''א צומות) גּולֹותה ְס מָ ִעּמָ
ִריְך הּוא ָנִטיר ָלּה,   א ּבְ ָרה, קּוְדׁשָ ׂשָ ַגְווָנא ּדְ ּכְ
ְרעֹה,   ּה, ָנִטיר ָלּה ִמּפַ ֲהַות ִעּמָ א ּדַ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּבְ

ֻכלְּ  יֶטיָה ּבְ ּה ְוַתְכׁשִ א  ַוֲאִפיּלּו ְלבּוׁשָ י קּוְדׁשָ ּוֵ הּו ׁשַ
ִריְך הּוא ְסגּולֹות,  ִגין ׁשְ ּבְ א,  ינְ כִ ּבְ א. ּוְבִגין ּדָ ּתָ

יּה. ְוָהִכי   ָלא, ָמָחא ֵליּה ִעּמֵ ְרעֹה ְלַסְנּדָ ָאָתא ּפַ
יט   ְכׁשִ ָכל ּתַ יָלּה. ּבְ יִטין ּדִ ְכׁשִ ָכל ּתַ ָנֵמי ּבְ
יּה, ָמֵחי ֵליּה, ַעד   ֲהָוה ָנַגע ּבֵ יט ּדְ ְוַתְכׁשִ

אִ  ּה ַההּוא ָטֵמא, ְוַאְחָזר ָלּה לְ ּדְ ַרׁש ִמּנָ  ַבְעָלּה. ְתּפְ

  

ה  .9 ּמָ ִכיָנה, ּכַ ם ׁשְ יֵּׁש ׁשָ ּוְבָמקֹום ׁשֶ
ר   ֶאְסּתֵ ּום ׁשֶ ם. ּוִמׁשּ ְסֻגּלֹות ֵיׁש ׁשָ
ִכיָנה, ְראּוָיה ָהְיָתה   ְ ּה ַהׁשּ ה ּבָ ׁשָ ִהְתַלּבְ

ה ְסֻגּלֹות ּמָ מֹו (צֹומֹות) ַלֲעׂשֹות ָלּה ּכַ . ּכְ
הַ שָׂ  ַמר אֹוָתהּ ָרה, ׁשֶ רּוְך הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ , ּקָ

ּום הַ  ַמר אֹוָתּה ִמׁשּ ּה ׁשָ ָהְיָתה ִעּמָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ׁשּ
ְרעֹה, ַוֲאִפּלּו ְלבוּ  יֶטיָה, ִמּפַ ּה ְוַתְכׁשִ ׁשָ

רּוְך הּוא ְסֻגּלֹות  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ם ׂשָ ֻכּלָ ּבְ
ּום ֶזה  ִכיָנה. ּוִמׁשּ ְ ּום ַהׁשּ ְרעִֹמׁשּ א ּפַ ה ּבָ

ה אֹותֹו ּבֹו. ְוָכְך גַּ ְלַסְנּדָ  ָכל ָלּה, ִהּכָ ם ּבְ
כְ  ָהָיה  ּתַ יט ׁשֶ יט ְוַתְכׁשִ ְכׁשִ ָכל ּתַ יֶטיָה. ּבְ ׁשִ

אֹותֹו נֹוֵגַע ּבֹו, ָהָיה מַ  ה אֹותֹו, ַעד ׁשֶ ּכֶ
ה, ְוֶהֱחִזיָרּה ְלַבְעָלּה.  ּנָ ֵמא ִנְפָרד ִמּמֶ  ַהּטָ
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יִטין ּדִ  .10 ַתְכׁשִ ךְ ְוִאי ּבְ כֵּ יָלּה ּכַ ל ׁשֶ ן ַמאן  , ּכָ
גּוָפא. ַוֲאִפילּ  ָנַגע ּבְ ֶאְצבַּ ּדְ יָלּה, ְלִסְטָרא  ּו ּבְ ע ּדִ

ִיחּוָדא, א   (במדבר א)  ּדְ קּוְדׁשָ ֵרב יּוָמת. ּדְ ר ַהּקָ ְוַהּזָ
ּה,   ּבָ ִריְך הּוא ָלא ְיִהיב ֵליּה ְרׁשּו ְלִמְקַרב ּגַ ּבְ

ִמי  ' הּוא ׁשְ ֲאִני ְייָ  (ישעיה מב)  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ן.ּוְכבוֹ   ִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ

  

ןיֶטיהָ ַתְכשִׁ ְוִאם בְּ  .10 ּכֵ ל ׁשֶ ְך, ּכָ ִמי   ּכָ
ּה,   ּלָ ע ׁשֶ ֶאְצּבַ גּוָפּה, ַוֲאִפּלּו ּבְ ּנֹוֵגַע ּבְ ׁשֶ

חּוד, ֵרב  (במדבר א) ְלַצד ַהיִּ ְוַהזָּר ַהּקָ
רּוְך הּוא לֹא ָנַתן לֹו  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יּוָמת. ׁשֶ

תּוב ֲאני ה' ֵאֶליָה, זֶ ת ִלְקַרב ְרׁשוּ  ּכָ הּו ׁשֶ
ִמי וּ  ן.ְכבֹוִדי ְלַאחֵ הּוא ׁשְ  ר לֹא ֶאּתֵ

ִלים   .11 קּול. ְמַרּגְ ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ א, ָלא ּכָ ּוְבִגין ּדָ
ָרֵאל ִמיתּו.   ִיׂשְ יׁש ַעל ַאְרָעא ּדְ יקּו ׁשּום ּבִ ַאּפִ ּדְ

א, כָּ  ִכיְנּתָ יׁש ַעל ׁשְ יק ׁשּום ּבִ ַאּפִ ן  ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ
ַלְקָיי ַאפִּ ּדְ ין ּדְ ִאּלֵ ָמְתהֹון. ּדְ ִנׁשְ יׁש  יקּו ׁשּום בִּ ן ּבְ

ְרַמְייהּו ִמיתּו.   גּוַפְייהּו, ּוִמיַתת ּגַ ַעל ַאְרָעא, ָלקּו ּבְ
א,  אֲ  ִכיְנּתָ יׁש ַעל ׁשְ יק ׁשּום ּבִ ַאּפִ ָבל ַמאן ּדְ

ָיַדע ָרָזא   ְלהֹון ָלְקָאּה. ְוַהאי ְלַמאן ּדְ ְמָתא ּדִ ִנׁשְ
א, ְועֵ  ְת ּדָ ֵעינֹוי ְסִתיִמין ינֹוי ּפַ , ֵלית  ִחין. ֲאָבל ַמאן ּדְ
ְך. ֵליּה ע  ל ּכַ א ּכָ  ֹוְנׁשָ

  

קּול.  .11 ם ָרע ׁשָ ל ׁשֵ ּום ֶזה לֹא ּכָ ּוִמׁשּ
ם ָרע ַעל ֶאֶרץ   הֹוִציאּו ׁשֵ ִלים ׁשֶ ְמַרּגְ
ם ָרע ַעל   ּמֹוִציא ׁשֵ ָרֵאל, ֵמתּו. ִמי ׁשֶ ִיׂשְ

כֵּ  ל ׁשֶ ִכיָנה, ּכָ ְ ּלוֹ ַהׁשּ נִ ן ׁשֶ ָמָתם. ִקים ּבְ ׁשְ
ם הֹוִציאּו ׁשֵ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ץ, ָלקּו ָרע ַעל ָהָאֶר   ׁשֶ

ְבגּוָפם, ּוִמיַתת ַעְצָמם ֵמתּו. ֲאָבל ִמי 
ם ָר  ּמֹוִציא ׁשֵ ָמָתם  ׁשֶ ִכיָנה, ִנׁשְ ְ ע ַעל ַהׁשּ

יֹּוֵדַע סֹוד ֶזה ְוֵעיָניו  לֹוָקה. ְוֶזה ְלִמי ׁשֶ
ֵעינָ  תּוחֹות. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ֹות, ֵאין  יו ְסתּומּפְ

ְך עֶֹנׁש. ל ּכָ  לֹו ּכָ

ַר  .12 ָנן ּדְ ּוַמה ּדְ ְוָיין ַקמַּ ַמְת ּבָ ְייהּו,  ִניִתין ׁשַ
אי ִאיסּור   ֶרת ְלַבְעָלּה. ַוּדַ ָתא ֲאנּוָסה מּוּתֶ ִאּתְ ּדְ
ר   ּבַ ִמיֵליּה ּדְ א ּבְ ל ֶאּלָ ַמְתִניִתין ָלא ְמַמּלֵ ר ּדְ ְוֶהיּתֵ

ִאיִהי ֵמִאיָלָנא  ָתא ּדְ ַעת טֹוב  ָנׁש, ְוִאּתְ ֵעץ ַהּדַ ּדְ
אִ ָוָרע. ֲאָבל ִאּתְ  י, ָלאו ָלּה  ָלנָ יִהי ֵמִאי ָתא ּדְ ַחּיֵ א ּדְ

ין, ּדִ  ִאּלֵ (דאינון מאילנא דעץ הדעת טוב  יָנא ּכְ

יק ְוטֹוב לֹו.   ורע) י, ַצּדִ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ַההּוא ּדְ ּדְ
ַמר, ל   (משלי יב) ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ לֹא ְיאּוּנֶ

ֶקת.אָ  ָרה  ִליְפָנא ְואוֹ  ֶון, ְוָלא ְלַבת זּוגֹו ַצּדֶ ִמׂשָ
ֵבי ָלא הֲ ּבְ ַפְרעֹה, ּדְ ָוה ֵליּה ְרׁשּו ְלִמְקַרב  ָתא ּדְ

ֲהָדּה.  ּבַ

  

מּו   .12 ָנה ׂשָ ׁשְ ל ַהּמִ ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ֶ ּוַמה ׁשּ
ֶרת ְלַבְעָלּה,   ה ֲאנּוָסה ֻמּתֶ ָ ִאׁשּ ִלְפֵניֶהם, ׁשֶ

ר אי ִאּסּור ְוֶהּתֵ ר   ַוּדַ ָנה לֹא ְמַדּבֵ ׁשְ ל ַהּמִ ׁשֶ
א בִּ  ל הָ ְדָבִריֶאּלָ ִהיא   ָאָדם,ם ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְוִאׁשּ

ִהיא  ֵמֵעץ ה ׁשֶ ָ ַעת טֹוב ָוָרע. ֲאָבל ִאׁשּ ַהּדַ
ה. ֵאּלֶ יָנּה ּכְ ים, ֵאין ּדִ (ֶׁשֵהם  ֵמֵעץ ַהַחיִּ

ים  ֵמִאיַלן ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע) אֹותֹו ֵעץ ַהַחיִּ ׁשֶ
יק ְוטֹוב לוֹ  ִבילֹו ֶנֱאַמרַצּדִ (משלי   , ּוִבׁשְ

יְיֻאּנֶה לֹא  יב) ּדִ לַלּצַ ָאֶון, ְולֹא ְלַבת  ק ּכָ
ֵבית  זּוג ָרה ּבְ ָ ֶקת. ְוָלַמְדנּו ִמׂשּ ּדֶ ֹו ַהּצַ

ּלֹא ָהְיָתה לֹו ְרׁשּות ְלִהְתָקֵרב   ְרעֹה, ׁשֶ ּפַ
 ֵאֶליָה.

ִאיהּו   .13 יק ְוָרע לֹו, ַהאי ּדְ ִאיהּו ַצּדִ ּוַמאן ּדְ
ָרע ִעמֵּ ֵמִאיָלנָ  ֵכיָון ּדְ טֹוב ָוָרע, ּדְ   לת (קה יּה, א ּדְ

הּוא  .13 יק ְוַרע לֹו, ֶזה ׁשֶ הּוא ַצּדִ ּוִמי ׁשֶ
ַרע ִעּמֹו, ֵאין  יָון ׁשֶ ּכֵ ל טֹוב ָוָרע, ׁשֶ ֵמֵעץ ׁשֶ
אֹותֹו ַרע, ֵמַאַחר   ר לֹא ֶיֱחָטא ּבְ יק ֲאׁשֶ ַצּדִ
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ר ֵאין ַצּדִ ז) ַתר  יק ֲאׁשֶ ַההּוא ָרע, ּבָ לֹא ֶיחָטא ּבְ
ר ֵיֶצר ָהָרע  ּבָ ִאְתּגַ ע ְוטֹוב לֹו, ּדְ יּה. ָרׁשָ ִאיהּו ִעּמֵ ּדְ
חֹות   ַמר ְוטֹוב לֹו, טֹוב ִאיהּו ּתְ ַעל ֵיֶצר טֹוב, ִאּתְ

ָר  ע ִאיהּו,  ְרׁשּוֵתיּה, ּוְבִגין ּדְ יט ַעל טֹוב, ָרׁשָ ּלִ ע ׁשַ
בָּ ַההּוא ּדְ ּדְ  ע ְוָר ר נָ ִאְתּגַ ָמא. ָרׁשָ ע לֹו, ֵאל  ִטיל ׁשְ

יֵליּה ֲעבֹוַדת   ֶות ּדִ ַאֵחר ָסָמֵאל, ְוָרע לֹו, ַסם ַהּמָ
לֹות,  ע ָרָעה.   (תהלים לד) ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ מֹוֵתת ָרׁשָ ּתְ

א, ֲאנּוָסה ָלאו ִאיִהי, ֶאלָּ  ּה  ּוְבִגין ּדָ א ִאי ִאית ּבָ
ַהִהיא ֲערֹוֶבת ּבְ ְמתָ  ּתַ טוֹ ִנׁשְ  ע.ב ָוָר א, ּדְ

ע ְוטֹוב לֹו, הּוא ִעּמֹו. ָרׁשָ ר ֵיֶצר    ׁשֶ ּבֵ ִהְתּגַ ׁשֶ
ֹו. טֹוב ֱאַמר ְוטֹוב לָהָרע ַעל ֵיֶצר ַהּטֹוב, נֶ 

ָהַרע ׁשֹוֵלט ה ּום ׁשֶ ַחת ְרׁשּותֹו, ּוִמׁשּ ּוא ּתַ
ר   ּבֵ ִהְתּגַ אֹותֹו ׁשֶ ע, ׁשֶ ַעל ַהּטֹוב, הּוא ָרׁשָ
ע ְוַרע לֹו, ֵאל ַאֵחר,  ם. ָרׁשַ ֵ ָלַקח ֶאת ַהׁשּ

ֶות שֶׁ  ּלֹו עֹוְבֵדי ָסָמֵאל. ְוַרע לֹו, ַסם ַהּמָ
מֹוֵתת  )(תהלים לד כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ּתְ

א   ע ָרָעה.ָרשָׁ  ּום ֶזה ֵאיָנּה ֲאנּוָסה, ֶאּלָ ּוִמׁשּ
ל טֹוב  ָמה ׁשֶ אֹוָתּה ְנׁשָ ֲערֶֹבת ּבְ ּה ּתַ ֵיׁש ּבָ

 ָוָרע.

ִריַאת  .14 ִאְתּבְ ,  (נ''א דאתייהיבת) ְואֹוַרְייָתא ּדְ
יָלּה,  רּו לּוִחין ּדִ ּבָ תוּ   ִאּתְ ִאיּנּון ְמׁשּוִלים ַלּבְ ִלים.  ּדְ

ִריְך הּואְוקּוְדׁשָ  ָרֵאל,  ֲהַדר ָיהִ  א ּבְ יב לֹון ְלִיׂשְ
ה ִאְתְקִריַאת   ַעל ּפֶ ְלַנְטָרא ָלּה, אֹוַרְייָתא ְדּבְ
תּוִלים   ַבר ּבְ יָדּה, ּתָ יַני. ְוָחָתן ּדִ ה ִמּסִ ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

יׁש  יק ׁשּום ּבִ ַאּפִ יָלּה. ּוַמאן ּדְ א  ּדִ ֵייּמָ ָעָלּה, ּדְ
ָהא ַהִהיא אֹוַרְייָתא ָלא א,  ּדְ ָהא לוּ ו ִאיִהי ּדָ ִחין  ּדְ

א ֵליּה,   ִריְך הּוא ֵייּמָ א ּבְ רּו. קּוְדׁשָ ּבָ יָלּה ִאּתְ ּדִ
ֵתיַבת   ִאיהּו ּבְ ת, ּדְ ֲעָרה. ּבַ ִאיהּו ֲאִבי ַהּנַ ּדְ
ִריְך   א ּבְ א, קּוְדׁשָ ַמְלּכָ א ּדְ ַרּתָ ית, ִאיִהי ּבְ ֵראׁשִ ּבְ

ְתַחת ה ְמָלה, ְוִאְתּפַ ִ ְיִריָעה   ּוא ָאַמר ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ
יּה, ר ּתֹוָרהִמֵספֶ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ָסל   (שמות לד) , ְוֶיֶחּזּון ּדְ ּפְ

י ַעל   ִראׁשֹוִנים ְוָכַתְבּתִ ֵני לּוחֹות ֲאָבִנים ּכָ ְלָך ׁשְ
ר ָהיּו ַעל  ָבִרים ֲאׁשֶ  (דף רע''ו ע''ב) ַהּלּוחֹות ֶאת ַהּדְ

. ָהִראׁשֹונִ ַהּלּוחֹות  ְרּתָ ּבַ ר ׁשִ  ים ֲאׁשֶ

  

נִּ ְוַהּתֹוָר  .14 רּו  ָנה)(ֶׁשִּנּתְ  הְבְראָ ה ׁשֶ ּבְ , ִנׁשְ
דֹוׁש  תּוִלים. ְוַהּקָ ׁשּוִלים ַלּבְ ּמְ לּוחֹוֶתיָה, ׁשֶ
ָרֵאל  רּוְך הּוא ָחַזר ְוָנַתן אֹוָתם ְלִיׂשְ ּבָ
ה ִנְקֵראת  ַעל ּפֶ ּבְ ֹמר אֹוָתּה. ּתֹוָרה ׁשֶ ִלׁשְ

ַבר ֲהָלָכה לְ  ּה ׁשָ ּלָ יַני, ְוֶהָחָתן ׁשֶ ה ִמּסִ ֹמׁשֶ
תּוֶליָה. וּ ֶאת   ּמוֹ ּבְ ם ָרע,  ִמי ׁשֶ ִציא ָעֶליָה ׁשֵ

ֲהֵרי  ה זֹו, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ִהיא ֵאיֶנּנָ יֹּאַמר ׁשֶ ׁשֶ
רּו  ּבְ רּוְך הּוא,  -לּוחֹוֶתיָה ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִהיא  ת, ׁשֶ ֲעָרה, יֹאַמר לֹו: ּבַ הּוא ֲאִבי ַהּנַ ׁשֶ
ֶלְך. בְּ  ת ַהּמֶ ית, ִהיא ּבַ ֵראׁשִ ֵתַבת ּבְ

דוֹ  רּוְך הוּ ַהּקָ (דברים   א אֹוֵמר:ׁש ּבָ
ַחת ְיִריָעה כב) ְמָלה, ְוִנְפּתַ ִ ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ

הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ ֶפר ּתֹוָרה, ְוִיְראּו ׁשֶ (שמות   ִמּסֵ
ִראׁשִֹנים  לד) ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ָסל ְלָך ׁשְ ּפְ

י ַעל ַהלֻּ  ר  ְוָכַתְבּתִ ָבִרים ֲאׁשֶ חֹת ֶאת ַהּדְ
חֹת הָ  ְר ִראׁשִֹנים ֲאשֶׁ ָהיּו ַעל ַהּלֻ ּבַ . ר ׁשִ  ּתָ

א,   .15 הּו, ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ִמּיַד ָקם ֵאִלּיָ
ּוָבִריכּו ֵליּה, ְוָאְמרּו ִסיַני ִסיַני, ָהִכי ִאְתַחְזָייא  
ְרׁשּוָתא  ּתּוק, ֲאָבל ּבִ יָלְך ְוִלׁשְ ין ּדִ ַמע ִמּלִ   ְלִמׁשְ

יּה, ֲאנָ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵעי  ּדְ א ּבָ
  

יָבה,   .15 ֲעֵלי ַהְיׁשִ ִמיָּד ָקם ֵאִליָּהּו ְוָכל ּבַ
ְך ָראּוי  ּוֵבְרכּו אֹותֹו ְוָאְמרּו: ִסיַני ִסיַני, ּכָ

ָבִר  ֹמַע ּדְ ק, ֲאָבל ִלׁשְ ּתֹ ָך ְוִלׁשְ ּלְ ים ׁשֶ
דוֹ  ְרׁשּות ַהּקָ רּוְך הוּ ּבִ כִ ׁש ּבָ יָנתֹו ֲאִני א ּוׁשְ

ָבר ֵאֶליָך, ִלְכבֹוְדָך. ָאַמר  ר ּדָ רֹוֶצה ְלַדּבֵ
 לֹו, ֱאֹמר.
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יָלְך. ָאַמר ֵליּה  ָלא ִמלָּ ְלַמלְּ  ְך, ִליָקָרא ּדִ ה ְלַגּבָ
 ֵאיָמא. 

ה   .16 ּלָ ַתח ְוָאַמר, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַהאי ּכַ ּפָ
ִריְך הּוא ָיַהב ָלּה ְלַאְבָר  א ּבְ יָלְך, קּוְדׁשָ ָהם  ּדִ

ִאיהוּ  ְך, ּוְבִגין ּדְ ָלא ָלּה ְלַגּבָ  ָנִטיר ָלּה,  ְלַגּדְ
ת  ִאְתְקִריאַ  ָרֵתיּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבַ ת ּבְ

ל   ָמּה. ּוָבּה ִקּיֵים ּכָ ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם ּוַבּכֹל ׁשְ
יִלין. ֲהָדא   ְבׁשִ ּה, ַוֲאִפיּלּו ֵעירּוֵבי ּתַ ּלָ אֹוַרְייָתא ּכֻ

י ְוגֹו'.   (בראשית כו) הּוא ִדְכִתיב,  ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ ׁשְ ַוּיִ
ּה א ִאיהּו ֲהָוה לְ וְ  גֹון ַגּבָ ַוְיִהי אֹוֵמן   (אסתר ב) ֹוֵמן, ּכְ

ִריְך ֵליּה   ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ה. ְוקּוְדׁשָ ֶאת ֲהַדּסָ
ִגיָנּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַרְך  (בראשית כד) ּבְ ַוְיָי' ּבֵ

ּכֹל. ְוגַ  ל ִמּדֹות ָטִבין,  ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ יל ָלּה ִמּכָ ּדִ
ת ֶחֶסד  ֶסד, ְוָסִליק  ָלּה חֶ ְוָגִמיל   ִמּדַ ְגּדּוָלה ּבְ ָלּה ּבִ

תּוַח ָלְרָווָחה,   ִגיָנּה ּפָ יֵתיּה ּבְ ַאְבָרָהם, ַוֲהָוה ּבֵ ּדְ
ֵאי עֹוָלם.  ְלִמְגַמל  ל ּבָ  ֶחֶסד ִעם ּכָ

  

ַת  .16 ה ּפָ ּלָ ח ְוָאַמר, רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ַהּכַ
רוּ ַהזּ  דֹוׁש ּבָ ָך ָנַתן אֹוָתּה ַהּקָ ּלְ א ְך הוּ ֹו ׁשֶ

הּוא ְלַאְבָרָהם  ּום ׁשֶ ָלּה ֵאֶליָך, ּוִמׁשּ ְלַגּדְ
תּוב  ּכָ ַמר אֹוָתּה, ִנְקְרָאה ִבּתֹו, ֶזהּו ׁשֶ ׁשָ

ת ָהְיָתה לוֹ  ָמּה. ּוָבּה   ּבַ ְלַאְבָרָהם ּוַבּכֹל ׁשְ
ּה, ַוֲאִפּלּו ֵערוּ ִקיֵּ  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֵבי ם ּכָ

תּוב ּכָ יִלין, ֶזהּו ׁשֶ (בראשית  ַתְבׁשִ
ֹמר ִמשְׁ יִּ וַ  כו) י ְוגֹו'.ׁשְ ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמן   ַמְרּתִ

מוֹ  ה.  (אסתר ב)ֵאֶליָה, ּכְ ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדּסָ
ְגָלָלּה,   ַרְך אֹותֹו ּבִ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

תּובֶזהוּ  ּכָ ַרְך ֶאת  (בראשית כד) ׁשֶ ַוה' ּבֵ
ּכֹל. ְוגִ אַ  ל טֹובֹות ְבָרָהם ּבַ ָלּה ִמּכָ ּדְ

ּה ֶחֶסד, ְוֶהֱעָלה אֹותֹו ת, ְוָגַמל ִעּמָ טֹובוֹ 
ל ַאְבָרָהם, ְוָהָיה   ת ֶחֶסד ׁשֶ ִמּדַ ה ּבְ ְגֻדּלָ ּבִ

תּוַח ִלְרָוָחה, ִלְגֹמל ֶחֶסד בֵּ  ְגָלָלּה ּפָ יתֹו ּבִ
אֵ  ל ּבָ  י עֹוָלם.ִעם ּכָ

ִמיל חֶ  .17 ִאיהּו ּגָ נֹוי  ּוְבִגין ּדְ ד ּבְ ּה, ּכַ ֶסד ִעּמָ
ִנין בְּ ַאְבָרָהם ֲהוֹו ְממּדְ  ּכָ ה חֹוִבין  ּוׁשְ ַכּמָ

ִריְך הּוא ָלְך ַרְעָיא   א ּבְ ִמְצַרִים, ָאַמר קּוְדׁשָ ּבְ
ָגִמיל ֵליּה  ְמֵהיָמָנא, ִזיל וְ  ָגִמיל ִטיבּו, ְלַמאן ּדְ

ָדא כַּ  ְך, ּדְ יָלְך, ְיִהיַבת ָלּה ֵליּה, ְלַגּדְ ִעּמָ ה ּדִ ָלא  ּלָ
ִדי  ִמּדֹות ָטִבין, ְוִאיהּו ּגָ ְתֵליָסר   ל ָלהּ ָלּה ּבְ ּבִ

יִבין ָוה''ּו ֲאִנ''י  ְמ  ְתַלת ּתֵ ְרִמיִזין ּבִ ַרֲחֵמי, ּדִ ִכיָלן ּדְ
ָכִליל בְּ  ִאיּנּון ָוא''ו. ּדְ ָמָהן,  ָוה''ּו, ּדְ הֹון ע''ב ׁשְ

ִמְנַין ֶחֶסד. ּדִ  ר ַאְבָרָהם ַעל  ּכְ ּבָ ְבהֹון ֲהָוה ִאְתּגַ
יָלְך, ֲהָוה ֵליּה ְס   ע''ב ה ּדִ ע''ב  גּולָ אּוִמין ּוְבַכּלָ ה ּבְ
מָ  ן. ׁשְ  ָהן, ַוֲהָוה ָנַצח ְלָכל אּוָמה ְוִליׁשָ

  

ּה ֶחֶסד,   .17 ַמל ִעּמָ הּוא ּגָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ה   ַכּמָ ִנים ּבְ ּכָ ֵני ַאְבָרָהם ָהיּו ְמֻמׁשְ ּבְ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש בָּ ֲחָטִא  ִמְצַרִים, ָאַמר ְלָך ַהּקָ רּוְך ים ּבְ
ֱאָמן, ֵלְך ּוְגֹמל ת ְלִמי טֹובוֹ   הּוא: רֹוֶעה ַהּנֶ

גָּ  י לֹו ׁשֶ ָך ָנַתּתִ ּלְ ה ׁשֶ ּלָ ֲהֵרי ַהּכַ ָך, ׁשֶ ַמל ִעּמְ
ִמּדֹות טֹובֹות, ְוהּוא  ָלּה ּבְ אֹוָתּה ְלַגּדְ

ּדְ  ֵרה ִמּדֹות ָהַרֲחִמי ּגִ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ם ָלּה ּבִ
בֹות ָוה''ּו אֲ  לֹׁש ּתֵ ׁשָ ְרמּוזֹות ּבְ ִנ''י ָוה''ּו, ׁשֶ

לּוִלי ּכְ ֵהן ָוא''ו, ׁשֶ הֶ ׁשֶ ְבִעים וּ ם ּבָ ַנִים ן ׁשִ ׁשְ
ר   ּבֵ ֶהם ָהָיה ִמְתּגַ ּבָ ִמְנַין ֶחֶסד, ׁשֶ מֹות ּכְ ׁשֵ
ִים ֻאּמֹות,  ּתַ ְבִעים ּוׁשְ   ַאְבָרָהם ַעל ׁשִ

ה בְּ  ָך ָהָיה לֹו ְסֻגּלָ ּלְ ה ׁשֶ ּלָ ְבִעים  ּוַבּכַ ׁשִ
מֹות, ְוָהָיה ְמנַ  ַנִים ׁשֵ ה ּוׁשְ ל ֻאּמָ ַח ּכָ ּצֵ

 ְוָלׁשֹון.
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א, .18 ה ְזרֹוַע  ִלימוֹ  (ישעיה סג) ּוְבִגין ּדָ ְך ִליִמין מֹׁשֶ
א ַקְרַעת ֵליּה ֳקָדם   ַיּמָ ְפַאְרּתֹו. ּובֹוֵקַע ַמִים, ּדְ ּתִ
ן ָו''ו, ּוִבְזכּות   ּבָ חּוׁשְ ְתֵריַסר ְקָרִעין, ּבְ נֹוי, ּבִ ּבְ

א.  מָּ יַ  (ס''א עבדת) ַעְבַרת (ס''א ובגינה) א' ּתָ ׁשְ א ַיּבֶ
עּו ִמְצַרִים, ּדְ  ִאיהּו  ן בְּ ִני ָלא ֵמֵהיְמ ּוָבּה טּוּבְ ָוא''ו ּדְ
ָאֵתי,  יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ   (מיכה ז) ֶאָחד. ּוְלִזְמָנא ּדְ ּכִ

ָרֵאל ַזְרָעא   ִיׂשְ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ִיְתַקּיֵים ּבְ
ים,  ַאְבָרָהם. ּוָבְך ִיְתַקּיֵ מֹוִליְך ִליִמין   (דאנת)  ּדְ

ְפַאְרּתוֹ  ה ְזרֹוַע ּתִ  ַמִים  ֵקעַ בוֹ וּ  אברהם)ע ד(זר מֹׁשֶ
ן   ם עֹוָלם. ְוַתּמָ אֹוַרְייָתא ֳקָדֵמהֹון, ְלֶמֱהֵוי ָלְך ׁשֵ ּדְ

יָלְך.  ה ּדִ ּלָ ְרִויַח ּכַ  ּתַ

  

ּום ֶזה, .18 מֹוִליְך ִליִמין   (ישעיה סג) ּוִמׁשּ
ְפַאְרּתֹו. ּובֹוֵקעַ  ה ְזרֹוַע ּתִ  ַמִים,  ֹמׁשֶ

ַרְעּתָ לֹו ֶאת ַהיָּם ִלְפֵני ָבנָ  ּקָ ֵניׁשֶ ם  יו ִלׁשְ
ּבֹון ָו''ו, ּוִבְזכּות שָׂ עָ  ֶחׁשְ ר ְקָרִעים, ּבְ

ֶאת ַהיָּם   (ָעִׂשיָת) ָעַבְרּתָ  (ּוִבְגָלָלּה)א'
ּלֹא  ְצִרים ׁשֶ עּו ַהּמִ ה, ּוָבּה ֻטּבְ ׁשָ ְלַיּבָ

הּוא ֶאָחד. ְוֶלָעִת  ָוא''ו, ׁשֶ יד ַמֲאִמיִנים ּבְ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  (מיכה ז) ָלֹבא, ּכִ
ִנְפָלאֹות, ִיְתַקיֵּם  ִים ַאְרֶאּנּו ִמְצָר 

ָרֵאל, ַזְרעֹו  ִיׂשְ ל ַאְבָרָהם. ּוְבָך ּבְ ׁשֶ
ה ְזרֹוַע  ִיְתַקיֵּם, מֹולִ  יְך ִליִמין ֹמׁשֶ

ְפַאְרּתוֹ  ל  (ֶזַרע ַאְבָרָהם) ּתִ ּובֹוֵקַע ַמִים ׁשֶ
ם עֹוָלם. ַהּתֹוָרה ִלְפֵניֶהם ִלְהי ֹות ְלָך ׁשֵ

ְרִויַח ֶאת ַהכַּ  ם ּתַ ָך.ְוׁשָ ּלְ ה ׁשֶ  ּלָ
ִאיִהי   .19 ָרֵאל, ּדְ א, ִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ַבת ּדָ ּוְבִגין ּדְ

יָלְך, ִמּסִ  ָמאָלא, ֲהָלָכה  ֲהָלָכה ּדִ ׂשְ ְטָרא ּדִ
יִמיָנא, ה' ֲהָלָכה   ְטָרא ּדִ ָהא ִמּסִ יַני. ּדְ ה ִמּסִ ְלמֹׁשֶ

יָלְך, ִמּסִ  ִיְצָחק.  ּדִ ַאְבָרָהם. י' ּדְ ָמא ּדְ ׁשְ ְטָרא ּדִ
א ֵה''י ִמן ְוכֹ  יָלּה,  ּלָ ֱאלִֹהים. ְוַאְנּתְ ָוא''ו, ָמֵלא ּדִ

ַקְד  א. ּבְ יָלּה, ּכֹוס ָמּלֵ ֵלימּות ּדִ ''ס ָי''ּה,  ׁשְ ִמיָתא ּכֵ
ת ְיָי'.  ְרּכַ א ּבִ  ּוְלַבּסֹוף ּכֹוס ָמּלֵ

  

ָנה ְליִ  .19 ת זֹו ִנּתְ ּבַ ּום ׁשֶ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ׂשְ
ָך ִמ  ּלְ ִהיא ֲהָלָכה ׁשֶ מֹ ׁשֶ ְ ד ַהׂשּ אל, ֲהָלָכה ּצַ

ד ַהיִָּמין ה' לְ  ֲהֵרי ִמּצַ יַני, ׁשֶ ה ִמּסִ ֹמׁשֶ
ל אַ  ם ׁשֶ ֵ ד ַהׁשּ ָך, ִמּצַ ּלְ ְבָרָהם. י' ֲהָלָכה ׁשֶ

ה   ל ִיְצָחק. ְוַהּכֹל ֵה''י ֵמֱאלִֹהים. ְוַאּתָ ׁשֶ
ּה, ּלָ ֵלמּות ׁשֶ ּה, ׁשְ ּלָ ּכֹוס  ָוא''ו, ָמֵלא ׁשֶ

''ס ָי''ּה, ּוְלַבסּ  ה ּכֵ ִחּלָ ּתְ ֹוף ּכֹוס ָמֵלא. ּבַ
ת ה'. ָמלֵ  ְרּכַ  א ּבִ

ִאיּנּון   .20 ָרֵאל ַעל ְיָדְך, ּדְ ִאְתְייִהיַבת ְלִיׂשְ ּוְבִגין ּדְ
ָאה  ִמ  ֶאְמָצִעיָתא, ִאית ְלַגּלָ ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ּסִ

אי ַאְבָרָהם  ָהא ַוּדַ ָהא  ֲאַמאי ִאְתְייִהיַבת לֹון ּדְ
ַמר ֲאַמאי ִאְתְייִהיַבת ֵליּה. ְוַאְנּתְ  ִמיַלת ֶחסֶ ִאּתְ ד   ּגְ

ָך. ְלִיְצָחק ָיַהב   ָגִמיל הּוא ִעּמְ ַגְווָנא ּדְ נֹוי, ּכְ ִעם ּבְ
א בְּ  ִריְך הּוא ֵליּה ּוְלַזְרֵעיּה,  ֵליּה קּוְדׁשָ

טֹוב ָוָרע.   (נ''א לעטרא) ְלַנְטָרא ָלּה ֵמִאיָלָנא ּדְ
מָ  ָמה  ְוַעְבּדּו ָלּה ּכַ יכּו ָלּה ּכַ ָדִרין, ַוֲחּתִ ה ּגְ

ין, ִאיּנּון לְ  ְלבּוׁשִ ָסקֹות.  ּדְ ה ּפְ ַכּמָ ֲהָבא, ּבְ י ּדַ בּוׁשֵ
ין ָעַלְייהּו ַעל אִ  ָסקֹות,  ַוֲהוּו חֹוְלִקין ּוַמְקׁשִ ין ּפְ ּלֵ

  

ָרֵאל ַעל ָיְדָך,  .20 ָנה ְלִיׂשְ ּתְ ּנִ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ד ָהַעּמוּ  ֵהם ִמּצַ ד ָהֶאְמָצִעי, ֵיׁש ְלַגּלֹות ׁשֶ

ָנה לָ  ה ִנּתְ ֲהֵרי וַ ָלּמָ אי ַאְבָרָהם ֶהם, ׁשֶ ּדַ
ַמְלּתָ   ה ּגָ ָנה לֹו, ְוַאּתָ ה ִנּתְ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ָלּמָ

נָ  ַמל ְלָך. ֶחֶסד ִעם ּבָ הּוא ּגָ מֹו ׁשֶ יו, ּכְ
רּוְך הּוא לֹו ּוְלַזְרעֹו  דֹוׁש ּבָ ְלִיְצָחק ָנַתן ַהּקָ

ֹמר אֹוָתּה ֵמֵעץ טֹוב ָוָרע, ְוָעׂשּו   ר)(ְלַעּטֵ ִלׁשְ
ּמָ  ה  ה ְגֵדִרים, ְוחָ ָלּה ּכַ ּמָ ְתכּו ָלּה ּכַ

ַכּמָ  י ָזָהב, ּבְ ֵהם ְלבּוׁשֵ ים, ׁשֶ ה  ְלבּוׁשִ
ים ֲעֵליֶהם, ְפָסקֹות. ְוָהיּו חוֹ  ְלִקים ּוַמְקׁשִ

ה  ַכּמָ ָנּה ּבְ לּו, ְלַתּקְ ָסקֹות ַהּלָ ַעל ַהּפְ
ט אֹוָתהּ  ֵ ה ִמיֵני   ֵפרּוִקים, ְלַקׁשּ ַכּמָ ּבְ

תֹות ְוָיִמ  ּבָ ּוִטים ְלׁשַ יֹות  ים טֹוִבים, ִלהְ ִקׁשּ
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ה   ַכּמָ ט ָלּה ּבְ ֵ רּוִקין, ְלַקׁשּ ה ּפִ ַכּמָ ָנא ָלּה ּבְ ְלַתּקְ
בָּ  ּוִטין, ְלׁשַ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְלֶמֱהֵוי  ִמיֵני ִקׁשּ

ָטא לְ  ָ ִזְמ ְמֻקׁשּ ְך ּבְ פּוְרָקָנא  ַגּבָ ּה ּבְ ֵתיֵתי ְלַגּבָ ָנא ּדְ
הּ  ַמר ּבָ ִאּתְ ְתַרְייָתא, ּדְ ''ָהָיה  ַמ''ה  (קהלת א)  ּבַ ֶ ׁשּ

 (חסר כאן) ה''ּוא.

ֹבא ֵאֶליָה  ּתָ ְזַמן ׁשֶ ֶטת ֵאֶליָך ּבִ ֶ ְמֻקׁשּ
נֶּ  ה ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ הּ ּבַ (קהלת   ֱאַמר ּבָ

''ָהָיה ה''ּוא. א) ֶ  ַמ''ה ׁשּ

ךְ  .21 ְרמּו ָלְך, ַוֲעִבידּו ִעּמָ ִאיּנּון ּגָ ָטִבין,   ּוְבִגין ּדְ
ָמה מַ  ִגיַנְייהּו ּכַ ין, בְּ ַאְנּתְ ְסִביַלת ּבְ ׁשִ ָלא  ְכּתְ ִגין ּדְ

יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ן יֹוֵסף, ּדְ יַח ּבֶ (יחזקאל  ִיְתְקִטיל ָמׁשִ

ַמר  ּוְפֵני ׁשוֹ א) ִאּתְ יֹוֵסף, ּדְ ְרָעא ּדְ מֹאל, ִמּזַ ְ ר ֵמַהׂשּ
יהּ  כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו. ּוְבִגין ּדְ  (דברים לג) ּבֵ ָלא  ּבְ

י ל הּוא ְוַזְרֵעיּה ּבֵ לֹות,  ּכֹוָכִבים ּומַ ן עֹוְבֵדי  ִיְתַחּלֵ ּזָ
ֲעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲהָוה הּוא   ָיָרְבָעם ּדְ חֹוֵביּה ּדְ ּבְ

ָלא בְּ  לֹות הּוא  ְלִאְתַחּלְ עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ְרֵעיּה ִאיהּו,   ן ְנָבט ִמּזַ ָיָרְבָעם ּבֶ ִגין ּדְ ְוַזְרֵעיּה, ּבְ

ְך, בְּ  ַמר ּבָ ָלל  ְוהּוא ְמחוֹ  (ישעיה נג) ִגיֵניּה ִאּתְ
ׁשָ  א ָלנּו.  ינּו ְוגֹו', ּוַבֲחבּוָרתוֹ עֵ ִמּפְ  ִנְרּפָ

  

ָך  .21 ְרמּו ְלָך ְוָעׂשּו ִעּמְ ֵהם ּגָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ה ַמּכֹות  ּמָ ְגָלָלם ּכַ ה ָסַבְלּתָ ּבִ טֹובֹות, ַאּתָ

ן יוֹ  יַח ּבֶ ּלֹא ֵיָהֵרג ָמׁשִ ֵדי ׁשֶ ּנֱֶאַמר ּכְ ֵסף, ׁשֶ
ֹור  (יחזקאל א) ּבוֹ  ֹמאל,   ּוְפֵני ַהׁשּ ְ ֵמַהׂשּ

ּנֱֶאַמר ּבוֹ  כוֹ  (דברים לג) ִמזֶַּרע יֹוֵסף ׁשֶ ר  ּבְ
ל  ּלֹא ִיְתַחּלֵ ִביל ׁשֶ ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו. ּוִבׁשְ
ין עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות  הּוא ְוַזְרעֹו ּבֵ

ה ֲעבוֹ  ָעׂשָ ל ָיָרְבָעם ׁשֶ ֵחְטא ׁשֶ ָדה ָזָרה,  ּבַ
עֹוְבֵדי כ ל ּבְ ֹוָכִבים ָהָיה הּוא ְלִהְתַחּלֵ

ן ּוַמזָּ  יָָּרְבָעם ּבֶ ּום ׁשֶ לֹות הּוא ְוַזְרעֹו, ִמׁשּ
ְנָבט הּוא ִמזְַּרעֹו, ּוִבְגָללֹו ֶנֱאַמר 

ָך, ֵעינּו ְוגֹו'   (ישעיה נג) ּבְ ׁשָ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ
א ָלנּו.  ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרּפָ

ָר  .22 גִ ְוִיׂשְ מָ ֵאל ּבְ ִליָלן ְיִמיָנא ּוׂשְ ִאיּנּון ּכְ אָלא,  ין ּדְ
ן   ּמָ ִלימּו ֲהָוה, ִאית ָלְך ְלִאְת ּתַ ׁשְ יָלְך ּבִ ַיֲחָדא  ֵה''י ּדִ

ם   י הֹוִציא ׁשֵ ְך, ּכִ ַמר ּבָ ִאּתְ יַנְייהּו. ּוְבִגין ּדְ ּה ּבֵ ִעּמָ
ְך ְולֹו ִתְהֶיה   ַמר ּבָ ָרֵאל, ִאּתְ תּוַלת ִיׂשְ ָרע ַעל ּבְ

 ָ ָגלוּ ְלִאׁשּ ל ָיָמיו, ּבְ ָחּה ּכָ ּלְ ָתא ָלא  ה, לֹא יּוַכל ְלׁשַ
ל יֹומֹוי.  ָיִכיל  ּה ּכָ  ְלִמְפַרׁש ֵליּה ִמּנָ

  

לּוִלים ָיִמין ְויִ  .22 ֵהם ּכְ ּום ׁשֶ ָרֵאל, ִמׁשּ ׂשְ
ֵלמּות,  ָך ָהְיָתה ִבׁשְ ּלְ ם ֵה''י ׁשֶ ֹמאל, ׁשָ ּוׂשְ

יֵניֶהם. ּוִמ  ּה ּבֵ ּום  ֵיׁש ְלָך ְלִהְתַיֵחד ִעּמָ ׁשּ
ם ָרע ַעל י הֹוִציא ׁשֵ ָך ֶנֱאַמר ּכִ ּבְ  ׁשֶ

תּוַלת ִישְׂ  ָך ְולֹו ִתְהֶיה  ּבְ ָרֵאל, ֶנֱאַמר ּבְ
ה לֹא  ָ ל ָיָמיו. ְלִאׁשּ ָחּה ּכָ ּלְ יּוַכל ְלׁשַ

ל  ה ּכָ ּנָ לּות לֹא ָיכֹול ִלְפרֹׁש אֹותֹו ִמּמֶ ּגָ ּבַ
 ָיָמיו. 

יַקת ַעָלּה.   .23 ַאּפִ ם ָרע ּדְ ַתר  ְוֵאיְך הּוא ׁשֵ א ּבָ ֶאּלָ
ִאְתְייִהיַבת ִאיִהי ְלִיׂשְ  ל ַמאן ּדְ ָראֵ ּדְ יק  ל, ּכָ ַאּפִ

ִאיּלּו אַ  ָרֵאל, ּכְ יׁש ַעל ִיׂשְ יק ָעָלּה. ְוׁשּום  ׁשּום ּבִ ּפִ
ִריְך הּוא,  א ּבְ ַאָמְרת ְלקּוְדׁשָ יׁש ֲהָוה, ּדְ (שמות  ּבִ

ִרי לב) א ּבְ ָך. ְוקּוְדׁשָ ַעּמֶ ָך ּבְ ְך  ָלָמה ְיָי' ֶיחֶרה ַאּפְ
יׁש  יק ׁשּום ּבִ ָרֵאל   הּוא ָאַמר, ְוִכי ַאְנּתְ ַאּפִ   ַעל ִיׂשְ

  

הֹוצֵ  .23 ם ָרע ׁשֶ אָת ָעֶליָה? ְוֵאיְך הּוא ׁשֵ
ָרֵאל, כָּ אֶ  ָנה ְלִיׂשְ ִהיא ִנּתְ א ַאַחר ׁשֶ י ל ִמ ּלָ

ִאּלּו  ָרֵאל, ּכְ ם ָרע ַעל ִיׂשְ ּמֹוִציא ׁשֵ ׁשֶ
ָאַמְרּתָ   ם ָרע ָהָיה, ׁשֶ ֵ הֹוִציא ָעֶליָה. ְוַהׁשּ

רּוְך הּוא, דֹוׁש ּבָ ה'  ָלָמה  (שמות לב) ַלּקָ
רוּ ֶיחֱ  דֹוׁש ּבָ ָך. ְוַהּקָ ַעּמֶ ָך ּבְ ְך הּוא ֶרה ַאּפְ

ם ָרע ַעל  ָאַמר, ה הֹוֵצאָת ׁשֵ ְוִכי ַאּתָ
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ֵחת ַעּמְ  י ׁשִ ַעְבּדּו ַית ֶעֶגל, ֵלְך ֵרד ּכִ ָך. ֶעֶרב ַרב  ּדְ
א   ְייַרת לֹון ַעְבדּו ַית ֶעְגָלא. ּוְבִגין ּדָ ַאְנּתְ ּגַ אי, ּדְ ַוּדַ

ָרֵאל ְולֹו ִתְהיֶ  תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ י הֹוִציא ׁשֵ ה  ּכִ
ה.  ָ  ְלִאׁשּ

ָרֵאל שֶׁ  י ִיׂשְ ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל? ֶלְך ֵרד ּכִ
יְַּרּתָ   ה ּגִ ַאּתָ אי ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ָך. ַוּדַ ֵחת ַעּמְ ׁשִ

ּום ֶזה  י  -אֹוָתם ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל, ּוִמׁשּ ּכִ
ָרֵאל ְולֹו הוֹ  תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ִציא ׁשֵ

ה. ִתהְ  ָ  ֶיה ְלִאׁשּ
ַאְנּפֹוי, ְוַעל   .24 יק ֵליּה ּבְ ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָנׁשִ

ֵהא ְמבַֹרְך   ֵעינֹוי ּוָבִריְך ֵליּה, ְוָאַמר ֵליּה, ּתְ
ָכל   יּה, ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמּפּוָמא ּדְ

ה ּומִ  יֵליּה, וּ ִמּדָ ר ְסִפיָרן ּדִ יֵליּה, ּוְבֶעׂשֶ ה ּדִ ְבָכל  ּדָ
ָמָהן  ילֵ ׁשְ אן, ּוְבָכל  ּדִ יּה, ּוְבָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ

ִריְך   א ּבְ הּו ְוָאְמרּו ָאֵמן. ְוקּוְדׁשָ ּלְ ַמְלָאִכין. ְוָעּנּו ּכֻ
הּו, קּום   ִבְרָכֵתיּה. ֵאִלּיָ יּה הֹודּו ּבְ ִכיְנּתֵ הּוא ּוׁשְ

ח ּפוּ  ַאְנּתְ הּוא עֹוֵזר ַאְפּתַ י, ּדְ ִפּקּוִדין ִעּמִ   ָמְך ּבְ
יִלי, ִמכָּ  ָהא ֲעָלְך   רע''ז ע''א) (דף ל ּדִ ִסְטָרא, ּדְ

ַקְדִמיָתא,  ַמר ּבְ ן ֶאְלָעָזר  (במדבר כח)  ִאּתְ ְנָחס ּבֶ ּפִ
יִלי   ן ָאח ּדִ אי, ּבֶ ן ַאֲהרֹן ַוּדַ ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ּבֶ ּבֶ

ֵלד.ְוָאח ְלָצָרה  (משלי יז) הּוא,  (נשא קכ''ד ע''א  ִיּוָ
 פקודא לדון בדיני סוטה)

  

ָפָניו ֶעה הַ ָקם ָהרוֹ  .24 ק לֹו ּבְ ֱאָמן, ָנׁשַ ּנֶ
ְהֶיה   ְוַעל ֵעיָניו ּוֵבַרְך אֹותֹו, ְוָאַמר לֹו: ּתִ
ִכיָנתֹו  רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ְמֹבָרְך ִמּפִ

ר ַהסְּ  ּלֹו, ּוְבֶעׂשֶ ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ִפירֹות ּבְ
ּלֹו, ּובְ  מֹות ׁשֶ ֵ ּלֹו, ּוְבָכל ַהׁשּ ֲעֵלי ׁשֶ ָכל ּבַ

ם ְישִׁ הַ  ְלָאִכים. ְוָענּו ֻכּלָ יבֹות ּוְבָכל ַהּמַ
ִכיָנתֹו  רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוָאְמרּו ָאֵמן. ְוַהּקָ
יָך   ַתח ּפִ ִבְרָכתֹו. ֵאִליָּהּו, קּום ּפְ הֹודּו ּבְ

ה הוּ  ַאּתָ י, ׁשֶ ִמְצוֹות ִעּמִ י  ּבְ ּלִ א עֹוֵזר ׁשֶ
ֲהֵרי ָעֶליָך נֶ  ל ַצד, ׁשֶ ֱאַמר ִמּכָ

ִחלָּ  ּתְ ן ֶאְלָעָזר  (במדבר כה) ה,ּבַ יְנָחס ּבֶ ּפִ
ן ָאח  אי, ּבֶ ן ַאֲהרֹן ַוּדַ ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּבֶ ּבֶ

י הּוא, ּלִ ֵלד.(משלי יז) ׁשֶ  ְוָאח ְלָצָרה ִיּוָ

ר לֹ  .25 י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶ א  ּכִ
א, ָלדּון בִּ  ּקּוָדא ּדָ ה ְוגֹו'. ּפִ י ְמ אֹוָרׂשָ ה ַחִמׁשִ ם  ַפּתֶ

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה   ֶסף. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּכִ ּכֶ
ָרֵאל,   ין ִיׂשְ ה. ִאּלֵ ר לֹא אֹוָרׂשָ ְבתּוָלה ֲאׁשֶ

א ִאְתְקִריאוּ  ִכיְנּתָ ׁשְ ְטָרא ּדִ ּה  ִמּסִ ת. ּוְתָפׂשָ  ּבַ
ּה ְוִנְמצָ  ַכב ִעּמָ ים  ְוׁשָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ אּו ְוָנַתן ַלֲאִבי ַהּנַ

ל  לֹו ִתְהֶיה לְ ף וְ ֶכסֶ  ָחּה ּכָ ּלְ ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ ָ ִאׁשּ
ין   א, ִאיׁש, ִאּלֵ ָנן ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ָיָמיו. ַרּבָ

ָרֵאל, ִמ  ִריְך הּוא. וּ ִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ְטָרא ּדְ ּה,  ּסִ ְתָפׂשָ
ין. ּוְת  ְתִפיּלִ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ ר  ּבְ ַכְנֵפי ִמְצָוה. ֲאׁשֶ ּה, ּבְ ָפׂשָ

הלֹא אֹוָר  ת ְיִחיָדה ׂשָ ַכב  , ּבַ ָמה. ְוׁשָ א ְנׁשָ , ּדָ
יֵבנּו. ְוָנַתן   ּכִ ַהׁשְ ִכיָבא, ּבְ ׁשְ ְצלֹוָתא ּדִ ּה, ּבִ ִעּמָ

  

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה בְ  .25 ר ּכִ תּוָלה ֲאׁשֶ
ה  ְמַפּתֶ ְוגֹו'. ִמְצָוה זֹו לָ לֹא ֹאָרׂשָ ה דּון ּבַ

י ִיְמָצא ִאיׁש  תּוב ּכִ ּכָ ֶסף, ֶזהּו ׁשֶ ים ּכֶ ִ ֲחִמׁשּ
ר לֹא ֹאָרשָׂ  ה. ֵאּלּו ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶ

ִכיָנה ִנְקְראּו בַ  ְ ד ַהׁשּ ָרֵאל, ִמּצַ ת. ִיׂשְ
ּה ְוִנְמָצאּו.  ַכב ִעּמָ ּה ְוׁשָ ּוְתָפׂשָ

ֲעָר [ְוגֹו'] ְוָנַתן ים כָּ  [ה]ַלֲאִבי ַהּנַ ִ ֶסף ֲחִמׁשּ
ההְ ְולֹו ִת  ָ לֹא  [ְוגֹו'] ֶיה ְלִאׁשּ

ל ָיָמיו. ַרּבֹוֵתינּו ְוָכל [ְל] יּוַכל ָחּה ּכָ ּלְ ׁשַ
יָבה, ִאיׁש  ֲעֵלי ַהְיׁשִ ָרֵאל  -ּבַ ה ִיׂשְ ֵאּלֶ

דֹושׁ  ד ַהּקָ ר   ִמּצַ ֶקׁשֶ ּה, ּבְ רּוְך הּוא. ּוְתָפׂשָ ּבָ
ל ּתְ  ַכְנֵפי ִמְצָוה. אֲ ׁשֶ ּה ּבְ ין, ּוְתָפׂשָ ר ִפּלִ  ׁשֶ

ה,   ַכב לֹא ֹאָרׂשָ ָמה. ְוׁשָ ׁשָ ת ְיִחיָדה, זֹו ַהּנְ ּבַ
יֵבנּו. ְוָנַתן  ּכִ ַהׁשְ ִכיָבה, ּבְ ת ׁשְ ְתִפּלַ ּה, ּבִ ִעּמָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Ki Tetze   כי תצאזוהר –  
 

16 ©Copyright DailyZohar.com 

 

ֲעָרה חֲ  ֶסף, כ''ה כ''ה ַאְתָוון  ַלֲאִבי ַהּנַ ים ּכָ ִ ִמׁשּ
 ִיחּוָדא. ּדְ 

ֶסף, כ''ה כ''ה ַלֲאִבי הַ  ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ   ּנַ
חּוד.   אֹוִתיֹּות ַהיִּ

א קּום ַרְעָיא ְמהֵ  .26 ַוּדַ ַדל  יָמָנא, ּדְ ּתְ ִאׁשְ י ַמאן ּדְ
ֲהָלָכה מָ  ּבַ ּלֹא ִלׁשְ אי  ׁשֶ ּה, ְוָרַווח ֲהָלָכה, ַוּדַ

א אוֹ  ל ּדָ יּה. ְוִעם ּכָ ה ִאיִהי ְלַגּבֵ ְתִפיׂשָ ְקמּוָה,  ּבִ
ּלֹא   ּתֹוָרה ֲאִפיּלּו ׁשֶ ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבַ

א לִ ִלׁשְ  ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ִמּתֹוְך ׁשֶ ָמּה. ְוַהאי  ָמּה, ׁשֶ ׁשְ
ַנַער ט ְטָרא ּדְ ַרׁש  ֹוב,ֲהָלָכה ִמּסִ ִאְתּפְ ֵמִאיָלָנא   ּדְ

ר, טּוְמָאה   ִאיהּו ִאיסּור ְוֶהיּתֵ טֹוב ָוָרע, ּדְ ּדְ
ם ַנעַ  ר ּוָפסּול. ְוַעל ׁשֵ ׁשֵ ר, ִאְתְקִריַאת  ְוָטֲהָרה, ּכָ

ָעִת  ּה, ִאיִהי ַנֲעָרה. ּדְ ים ּבָ ֲערּו   (איוב לח)  יד ְלַקּיֵ ְוִיּנָ
נָּ ְר  ִעים ִמּמֶ ִאיּנּון ִאיסּור ָטֵמא ּופָ ׁשָ סּול,  ה, ּדְ

ְרָייֵתיּה. ָסָמֵאל  ִ  ּוַמׁשּ

  

אי ִמי  .26 ּדַ ּוַ קּום רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ׁשֶ
ָמּה ְוִהְרִויַח  ּלֹא ִלׁשְ ֲהָלָכה ׁשֶ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ְת  אי ִהיא ּבִ ל ֲהָלָכה, ַוּדַ ִפיָסה ֵאָליו. ְוִעם ּכָ
ְרׁשּוָה, לְ  ּתֹוָרה  ֶזה ּפֵ עֹוָלם ַיֲעסֹק ָאָדם ּבַ

ָמּה, שֶׁ  ּלֹאֲאִפּלּו שֶׁ  ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ
ל  ד ׁשֶ ָמּה, ַוֲהָלָכה זֹו ִמּצַ א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ִלׁשְ

ל טֹוב ְפָרד ֵמֵעץ ׁשֶ ּנִ ָוָרע,  ַנַער טֹוב, ׁשֶ
ר, ֻטְמ  הּוא ִאּסּור ְוֶהּתֵ ר  ׁשֶ ׁשֵ ָאה ְוָטֳהָרה, ּכָ

ם נַ  ַער ִנְקֵראת ִהיא ַנֲעָרה,  ּוָפסּול. ְוַעל ׁשֵ
ָעִתיד ְלַקיֵּ  ֲערּו   (איוב לח) ּה,ם בָּ ׁשֶ ְוִיּנָ

ֵהם ִאּסּור ָטֵמא ּוָפסּול,  ה, ׁשֶ ּנָ ִעים ִמּמֶ ְרׁשָ
בֹוָתיו.   ָסָמֵאל ּוַמְרּכְ

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה,   .27 ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
יב,אִ  ְכּתִ ָרֵאל, ּדִ ין ִיׂשְ י  (הושע יא) ּלֵ ָרֵאל  ַנעַ  ּכִ ר ִיׂשְ

ָטר ּדִ  ְוֵאין ִאיׁש  ְמַטְטרֹו''ן. ָואֹוֲהֵבהּו, ַנַער ִמּסְ
ֱאַמר  ּנֶ ִריְך הּוא, ׁשֶ א ּבְ א קּוְדׁשָ ְיָי'   (שמות טו) ֶאּלָ

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה,   ִאיׁש ִמְלָחָמה. ּכִ
ָרֵאל תּוַלת ִיׂשְ הּ ּבְ ַמר ּבָ ִאּתְ ָנְפָלה לֹא   (עמוס ה)  , ּדְ

תּולַ תֹוסִ  ָרֵאל. יף קּום ּבְ ה אָ  (הושע ב)  ת ִיׂשְ נִֹכי  ִהּנֵ
יהָ ְמפַ  ְד ּתֶ יָה ַהּמִ ח לֹון   ְוהֹוַלְכּתִ ר, ּוְלָבַתר ַאְפּתַ ּבָ

ְרִעין   ין ּתַ ִאיּנּון ַחְמׁשִ ֵחירּו, ּדְ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ַחְמׁשִ
ַאבְ  ְטָרא ּדְ ַרֲחֵמי, ִמּסִ ָרָהם ֲאבּוהֹון. ְוַהאי ִאיהּו  ּדְ

ֶסף, ְוֶכֶסף ִמּדַ ְוָנַתן ַלֲאבִ  ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ א  ְרגָּ י ַהּנַ
ֶחֶסד, ּדַ  ַאְבָרָהם. ּדְ א ּדְ  ְרּגָ

  

י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה   .27 ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
תּוב -ְבתּוָלה  ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ (הושע  ֵאּלּו ִיׂשְ

ָרֵאל ָוֹאהֲ יא) י ַנַער ִיׂשְ ד  ּכִ ֵבהּו. ַנַער ִמּצַ
רּוְך ְמַטְטרֹו''ן. ְוֵאין ִאישׁ  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ  ֶאּלָ

ּנֱֶאמַ   ה' ִאישׁ  ת טו)מו(ש רהּוא, ׁשֶ
י ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָרה ְבתּוָלה,  ִמְלחָ  ָמה. ּכִ

הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ ָרֵאל, ׁשֶ תּוַלת ִיׂשְ (עמוס  ּבְ
תּוַלת  ה) ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ

ָרֵאל. יָה   (הושע ב) ִיׂשְ ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַפּתֶ
ַתחְוהֹוַלְכּתִ  ְך ּפָ ר. ְוַאַחר ּכָ ְדּבָ ָלֶהם  יָה ַהּמִ

ֲעֵריֲחִמ  ים ׁשַ ִ ים   ׁשּ ִ ֵהם ֲחִמׁשּ ֵחרּות, ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם ֲאִביֶהם.  ד ׁשֶ ֲעֵרי ַרֲחִמים ִמּצַ ׁשַ

ֶסף,  ְוֶזהּו ְוָנַתן ַלֲאבִ  ים ּכָ ִ ֲעָרה ֲחִמׁשּ י ַהּנַ
ת ַאְבָרָהם.  ְרּגַ ת ַהֶחֶסד, ּדַ ְרּגַ  ְוֶכֶסף ִמּדַ

ְבִמ  .28 ֵחיְפָקנּדִ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ִמְצַרִים, ַחְמׁשִ רּו  ּו ּדְ
ח לוֹ  ִאיהּו  ַאְפּתַ ָמאָלא, ּדְ ׂשְ ִדיָנא ּדִ ְטָרא ּדְ ן, ִמּסִ

ן ַתּמָ ן ָאנִֹכי. קֶֹדם (בראשית טו) ֲאדָֹני, ּדְ ן   ּדָ יָנא ּדָ ּדִ
פּוְרָקָנא   ָאנִֹכי, ּוְלָבַתר ַנְפקּו. ֲאָבל ּבְ

  

ַתח ָלֶהם   .28 יִציַאת ִמְצַרִים ּפָ ּבִ ׁשֶ
ֲעֵר ֲחִמ  ים ׁשַ ִ ֹמאל,  ׁשּ ְ ין ַהׂשּ ד ּדִ י ֵחרּות ִמּצַ

 ָ ׁשּ הּוא ֲאדָֹני, ׁשֶ ין ׁשֶ ן ָאֹנִכי. קֶֹדם ּדִ ם ּדָ
ְך ָיְצאּו.  (בראשית טו) - ן ָאֹנִכי, ְוַאַחר ּכָ ּדָ
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ְתַרְייָתא, ְטָרא  ֲחִמים ּוְבַר  (ישעיה נד)ּבַ דֹוִלים, ִמּסִ ּגְ
ַאְבָרָהם, ּוְגד ְרגָּ ּדְ ה ּדַ ִביָנה,  ּוּלָ ַאְבָרָהם, ּדְ א ּדְ

ן ִאיהִ  ּמָ דֹוָלה, ּתַ ן ִאיִהי ַיד ַהּגְ ּמָ ֶסף. ּוְלָבַתר  ּתַ י נ' ּכָ
לֹו  לֹא  ִגין ּדְ ל ָיָמיו, ּבְ ָגלּוָתא ּכָ ְלָחּה ּבְ יּוַכל ׁשַ

מַ  ִאּתְ ָמה ּדְ ה, ּכְ ָ יְך   (הושע ב) ר ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ּתִ ְוֵאַרׂשְ
י בֹוֲעַלִיְך   נד) עיה(יש ַאֲחִריָנא, ִלי ְלעֹוָלם. ּוְקָרא   ּכִ

מֹו. ִיְך ְיָי' ְצָבאֹות ׁשְ לֹא ֵיָאֵמר ָלְך   (ישעיה סב) עֹוׂשַ
א ִאיִהי  עֹוד ֲעזּובָ  ִכיְנּתָ ׁשְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ה. ּדְ

הּ  ִריְך הּוא ָלא ָזז ִמּנָ א ּבְ ָגלּוָתא, קּוְדׁשָ  . ּבְ

ה ָהַאֲחרֹוָנה, ֻאּלָ ּגְ (ישעיה   ֲאָבל ּבַ
דֹוִליםּוְבַרֲחִמי נד) ד ַאְבָרָהם,  ם ּגְ , ִמּצַ

ְרגָּ  ה ּדַ ל ַאְבָר ּוְגֻאּלָ ם  ה ׁשֶ יָנה, ׁשָ ּבִ ָהם. ׁשֶ
ֶסף.   ים ּכָ ִ ם ִהיא ֲחִמׁשּ דֹוָלה, ׁשָ ִהיא ַהיָּד ַהּגְ

ְך לֹא יּוכַ  ל ְוַאַחר ּכָ לּות ּכָ ּגָ ָחּה ּבַ ּלְ ל ׁשַ
מֹו  ה, ּכְ ָ ּלֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ּום ׁשֶ ָיָמיו, ִמׁשּ

ּנֱֶאַמר יְך ִלי ְלעֹוָלם.  הושע ב)( ׁשֶ ּתִ ְוֵאַרׂשְ
ִיְך   (ישעיה נד) ֵחר,ְוָכתּוב אַ  י ֹבֲעַלִיְך עֹׂשַ ּכִ

מֹו. לֹא ֵיָאֵמר ָלְך (שם סב) ה' ְצָבאֹות ׁשְ
ַאף ַעל גַּ  ִכיָנה  עֹוד ֲעזּוָבה. ׁשֶ ְ ׁשּ ב ׁשֶ

ה. ּנָ רּוְך הּוא לֹא ָזז ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ לּות, ַהּקָ ּגָ  ּבַ
תַ  .29 ּקּוָדא ּבָ א, ִלישָׂ ּפִ אי  ר ּדָ ַוּדַ א ֲאנּוָסתֹו. ּדְ

ֵרין ֲאנּוָסה  ְרִחימּו  ִאית ִמּתְ ִסְטִרין, ֲאנּוָסה ּבִ
ּה, ְוִאיִהי ָלא ְרִחיַמת ֵליהּ  יֵליּה ְלַגּבָ . ְוִאית  ּדִ

וָגא  ֲאנּוָסה ּדִ  ּוְ ְרִחיַמת ִאיִהי ֵליּה, ּוְדִחיַלת ְלִאְזּדַ
ין ּוְבָרָכה, וְ  ָלא ִקּדּוׁשִ יּה ּבְ ָעאת  ִעּמֵ ִאיִהי ָלא ּבָ

יהּ  ְהיֶ ִאם ִהיא ֶהְדיֹוָטא ְלַגּבֵ ה. , ְולֹו ּתִ ָ  ה ְלִאׁשּ

  

י  .29 ּדִ ּוַ א ֲאנּוָסתֹו. ׁשֶ ָ ִמְצָוה ַאַחר זֹו, ִלׂשּ
ֵני ְצָדִד  ְ ים: ֲאנּוָסה ֲאנּוָסה ֵיׁש ִמׁשּ

ַאֲהָבתֹו ֵאֶליָה, ְוִהיא לֹא אֹוֶהֶבת אֹותֹו.  ּבְ
ִהיא אֹוֶהבֶ  ת אֹותֹו, ּופֹוֶחֶדת ְוֵיׁש ֲאנּוָסה ׁשֶ

ִלי ג ִעּמֹו ּבְ ּוֵ ין וּ  ְלִהְזּדַ ְבָרָכה, ְוִהיא ִקּדּוׁשִ
ׁשּוָטה ֵאָליו, ְולֹו  לֹא רֹוָצה ִאם ִהיא ּפְ

ה.  ָ  ִתְהֶיה ְלִאׁשּ
ל,   .30 יל ָמׁשָ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ִאית ָלן ְלַהְמׁשִ ּבְ

ְמָתא ִאית  ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא. ְוִנׁשְ ְמָתא ִאית ּדְ ,  ִנׁשְ
גֹון  ִאיִהי ָאָמה. ּכְ   ֹור ִאיׁש ֶאת ְוִכי ִיְמכּ  (שמות כא) ּדְ

ְמָתאבִּ  ְפָחה   ּתֹו ְלָאָמה. ְוִנׁשְ ִאיִהי ׁשִ ִאית, ּדְ
ר ָנׁש. אּוף הָ  ּבַ ִאיהּו ֶעֶבד  ֵהְדיֹוָטא ּדְ ִכי, ִאית ּדְ

ְמָתא ַאְזָלא   ְמָתא. ּוְלִזְמִנין ִנׁשְ י ִנׁשְ ְפָחה ְלַגּבֵ ׁשִ
ִגְלגּ  ָרָזא ּדְ (בראשית  ּוָלא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ

ֶצר ָהָרע  נֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה, ְויֵ ה מָ ה ַהּיֹונָ ְולֹא ָמְצאָ ח)
ִאיה  גּוָפא, ּדְ ְתָרָהא, ְלַאֲעָלא ּבְ ְפָחה  ָרִדיף ֲאּבַ ּו ׁשִ

ְמָתא י',   ד ְיהּוִדי. ְוִנׁשְ י ֵיֶצר ָהָרע. ִאיהּו ׁשֵ ְלַגּבֵ
ה ָהִעְבִרּיָה. ּוָבּה ַההּוא  י,   ַאּמָ ּדַ ר ׁשַ ד, ִאְתַהּדָ ׁשֵ

ָנִטיר ָלּה ְלַהִהי ְמָתא, וְ ּדְ א,  א ִנׁשְ ִתּיּוְבּתָ ּה ּבְ ָתב ּבָ
ָכל יֹוָמא   ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ּה ְלקּוְדׁשָ ּוְמָבֵרְך ּבָ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ּה ְלקּוְדׁשָ ׁש ּבָ ָברּוך. ּוְמַקּדֵ ּבְ

  

ִסְת  .30 יל   ָרה ֵישׁ ֵרי תוֹ ּבְ ָלנּו ְלַהְמׁשִ
ה, ְוֵיׁש  ָמשָׁ  ִהיא ַמְלּכָ ָמה ׁשֶ ל. ֵיׁש ְנׁשָ

ִהיא אָ  ָמה ׁשֶ מוֹ ְנׁשָ ְוִכי   (שמות כא) ָמה, ּכְ
ָמה  ּתֹו ְלָאָמה. ְוֵיׁש ְנׁשָ ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ

ׁשּוָטה ְפָחה ּפְ ִהיא ׁשִ ְך,   ׁשֶ ם ּכָ ל ָהָאָדם. ּגַ ׁשֶ
הּוא ֶעֶבד שִׁ  ָמה,  ְפָחה ֶאל ַהנְּ ֵיׁש ׁשֶ ׁשָ

ְלּגּול,  סֹוד ַהּגִ ָמה הֹוֶלֶכת ּבְ ׁשָ ְוִלְפָעִמים ַהּנְ
תּוב ּכָ ְולֹא ָמְצָאה  (בראשית ח) ֶזהּו ׁשֶ

יֹּוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה. ְוֵיֶצר ָהָרע רֹוֵדף  הַ 
ּגּוף,   ֵנס ּבַ ְפָחה ַליֵֶּצר  ַאֲחֶריָה ְלִהּכָ ִהיא ׁשִ ׁשֶ
ד ְיהּוִד  ָמה ָהָרע. הּוא ׁשֵ י', ָאָמה י. ּוְנׁשָ

י,  ּדַ ד ְוחֹוֵזר ְלׁשַ ֵ ָהִעְבִריָּה. ּוָבּה אֹותֹו ַהׁשּ
ָמה, ְושָׁ  ׁשָ ֹוֵמר ֶאת אֹוָתּה ַהּנְ ׁשּ ּה ׁשֶ ב ּבָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ּה ֶאת ַהּקָ ְתׁשּוָבה, ּוְמָבֵרְך ּבָ ּבִ
בָ  ָכל יֹום ּבְ ּה ֶאת הּוא ּבְ ׁש ּבָ רּוְך, ּוְמַקּדֵ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ָקדֹושׁ  ַהּקָ  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, הּוא ּבְ
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א  ּה ְלקּוְדׁשָ ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש. ּוְמַיֵחד ִעּמָ   ּבְ
ַמע.  ְקִריַאת ׁשְ ִריְך הּוא, ּבְ  ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּה ֶאת ַהּקָ ּוְמַיֵחד ִעּמָ
ַמע. ְקִריַאת ׁשְ  ּבִ

ֲהָוה ִאי  .31 יֵדיּה  ַמה ּדְ ר ַמְלָאְך ּדִ ד, ִאְתַהּדָ הּו ׁשֵ
י  (רוחא מניה) ְמַטְטרֹון,  ּדַ ר ׁשַ ָהִכי  ְוִאְתַהּדָ ּדְ

בַּ  (מטטרון)ָסִליק חּוׁשְ ְמַטְטרֹון, ּבְ י. וּ ּבִ ּדַ ד  ן ׁשַ ִמּיַ
יּה, ְולֹו ִתְהֶיה  ים ּבֵ ה לֹא יּוַכל  ִיְתְקּיָ ָ ְלִאׁשּ

ל ָיָמיו. ְוִאי ָלא ָחַזר בְּ  ָחּה ּכָ ּלְ א, ִאיִהי  ְלׁשַ ִתיּוְבּתָ
ים  ת, ְוִיְתְקּיָ ַעְבּדַ חֹוִבין ּדְ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ יּה ִמׁשְ   ְלַגּבֵ

יהּ  ְהֶיה לַ  (שמות כא)  ּבֵ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ אדֹוֶניָה.  ָהִאׁשּ
ַעל חֹוֵביּה, ְוהּוא ְואִ  ד ּבַ ַההּוא ׁשֵ ַמר ּבְ ֵיֵצא  ּתְ

ה, ּדְ  מֹׁשֶ ה ּדְ ַמּטֶ ד, ִאיהּו ּכְ ַגּפֹו. ְוַהאי ׁשֵ ְך  ּבְ ִאְתַהּפָ
ד,   ה, ָהִכי ַהאי ׁשֵ ה ְלָנָחׁש, ּוִמָנָחׁש ְלַמּטֶ ּטֶ ִמּמַ

ְך מִ  פּום  ִאְתַהּפָ ד, ּכְ ד ְלַמְלָאְך, ּוִמַמְלָאְך ְלׁשֵ ׁשֵ
ַבר נָ עוֹ   ׁש.ָבדֹוי ּדְ

  

ד, חֹוֵזר ַמְלָאְך  .31 ָהָיה אֹותֹו ׁשֵ ֶ ַמה ׁשּ
ּלֹו ְמַטְטרֹו''ן יֹות , ְוחֹוֵזר ִלהְ (רּוַח ִמֶּמּנּו) ׁשֶ

י.  ּדַ ּבֹון ׁשַ ֶחׁשְ ְך עֹוֶלה ְמַטְטרֹון ּבְ ּכָ י, ׁשֶ ּדַ ׁשַ
ה לֹא ּוִמיָּד ִיְתַקיֵּם בּ  ָ ֹו, ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ

חָ  ּלְ ל ָיָמיויּוַכל ְלׁשַ . ְוִאם לֹא ָחַזר ּה ּכָ
ֶדת ֵאָליו  ְעּבֶ ּתַ ְתׁשּוָבה, ִהיא ִמׁשְ ּבִ

ּה, הָ  ָתה, ְוִיְתַקיֵּם ּבָ ָעׂשְ ֲחָטִאים ׁשֶ ה ּבַ ָ ִאׁשּ
אֹותֹו  ְהֶיה ַלאדֶֹניָה. ְוֶנֱאַמר ּבְ ִויָלֶדיָה ּתִ

ַעל חֹובֹו, ְוהוּ  ד ּבַ ד  ׁשֵ ֵ ַגּפֹו. ְוַהׁשּ א ֵיֵצא ּבְ
מֹו  ל ַהזֶּה הּוא ּכְ ה ׁשֶ ּטֶ ה,  ַהּמַ ֹמׁשֶ

ה.  ָחׁש ְלַמּטֶ ה ְלָנָחׁש, ּוִמּנָ ּטֶ ְך ִמּמַ ִהְתַהּפֵ ׁשֶ
ד  ֵ ְך ִמׁשּ ד ַהזֶּה, ִמְתַהּפֵ ֵ ְך ַהׁשּ ְלַמְלָאְך, ּכָ

י ָהָאָדם.  ִפי ַמֲעׂשֵ ד, ּכְ ְלָאְך ְלׁשֵ ּוִמּמַ
אן נֹוָדע יֹוֵסף הַ  ְך.ּוִמּכָ ה ִנְקָרא ּכָ ד ָלּמָ ֵ  ׁשּ

ִד  .32 ם ׁשֵ ָאתּו ֵמהַ ְוַעל ׁשֵ אי, אֹוְקמּוָה ָמאֵרי  ים ּדְ
ֵרת, ְוִאיּנּון  ַמְתִניִת  ָ ַמְלָאֵכי ַהׁשּ הֹון ּכְ ִאית ִמּנְ ין, ּדְ

ְלִמיֵדי ֲחָכמִ  ֲהָוה, ּוַמה  ּתַ ַיְדִעין ַמאי ּדְ ים ּדְ
יּוְקַנְייה ּדִ ָעִתיד ְלֶמֱהֵוי. ְוִאיּנּון ּבְ ַאְרָעא, ִאיּנּון  ּדְ ּו ּבְ

ילֹוסֹוְפָיא, אִ  ַיְדִעין  ְצַטְגִניֵני יִ ָמאֵרי ּפִ ָרֵאל, ּדְ ׂשְ
ָעִתיד ְלֶמהֵוי, ֵמאֹותֹות   ֲהָוה, ּוַמאי ּדְ ַמאי ּדְ

ה ְוִסיֲהָרא, ָלקּוָתא ּדִ  ַחּמָ ל,  ּדְ ְלהֹון, ְוָכל ּכָֹכב ּוַמּזָ
ָעְלָמא.   ּוָמה ַאְחֵזי ּבְ

  

ִדים שֶׁ  .32 ם ׁשֵ אּו ִמזֶּה, פֵּ ְוַעל ׁשֵ ְרׁשּוָה ּבָ
ָנה ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ יֵּׁש ֵמהֶ ּבַ מֹו ַמְלֲאֵכי , ׁשֶ ם ּכְ

יֹּוְדִעים   ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵרת, ְוֵהם ּתַ ָ ַהׁשּ
ָהָיה ֶ ָעִתיד ִלְהי ַמה ׁשּ ֶ ֹות. ְוֵהם  ּוַמה ׁשּ

ֲעֵלי  ָאֶרץ, ֵאּלּו ּבַ ְדֻמיֹּוֵתיֶהם ּבָ ּבִ
ילֹוסֹוְפָיה, ִאְצַטְגִנינֵ  יֹּוְדִעים  ּפִ ָרֵאל, ׁשֶ י ִיׂשְ

 ֶ ָהָיה ּוַמה ׁשּ ֶ ֹות ֵמאֹותֹות ָעִתיד ִלְהי ַמה ׁשּ
ֶהם, ְוָכל  ּלָ ּקּוי ׁשֶ ָבָנה, ִמּלִ ה ְוַהּלְ ַהַחּמָ

 ָלם.ּכֹוָכב ּוַמזָּל, ּוַמה הּוא ַמְרֶאה ָבעוֹ 

הֹון .33 ִרין ְוָרִבין   (דף רע''ז ע''ב) ְוִאית ִמּנְ ֵהָמה, ּפָ ּבְ ּכַ
ֵהָמה, ּבְ א ִאיּנּון עַ  ּכַ ְלהֹון ְלַתּתָ ּיּוְקָנא ּדִ י  ּדִ ּמֵ

ֶקץ,  ָהָאֶרץ, ְואֹוְק  ִאיּנּון ׁשֶ מּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ
נֹוֵתיֶהן ֶנֱאַמר,  ֶרץ. ְוַעל ּבְ (דברים  ּוְבנֹוֵתיהֹון ׁשֶ

ֵהָמה. ְוִאיּנּון ׂשֹוְנִאים  )כז ל ּבְ ָארּור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָמאֵר  ִאיּנּון ַמְלֲאֵכי  ְלּתַ ָנה, ּדְ י ִמׁשְ

ֵרת ַממָּ  ָ א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ׁש. ּוְבִגין ּדָ ַהׁשּ

  

ֵהָמה, פָּ ְוֵיׁש ֵמֶהם כְּ  .33 ִרים ְוָרִבים  מֹו ּבְ
מוּ  ֵהָמה, ּדְ ּבְ ה הֵ ּכַ י ָהָאֶרץ,  ָתם ְלַמּטָ ם ַעּמֵ

ֶקץ   ֵהם ׁשֶ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּוֵפְרׁשּוָה ּבַ
נֹוֵתיהֶ ּוְבנֹוֵתיהֶ  ֶרץ. ְוַעל ּבְ ם  ם ׁשֶ

ל  (דברים כז)ֶנֱאַמר, ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ּכָ
ְלִמיֵד  ֵהָמה. ְוֵהם ׂשֹוְנִאים ֶאת ּתַ י  ּבְ

שׁ  ֵהם ַמּמָ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ  ַהֲחָכִמים ּבַ
 ָ ֲעֵלי  ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ְרׁשּוָה ּבַ ּום ֶזה ּפֵ ֵרת. ּוִמׁשּ
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ר ָנׁש ִאי ְיֵהא ַמְלַאְך ְיָי' ְצָבאֹות   (מלאכי א) ַעל ּבַ ּכְ
יהּו, ְוִאי ָלאו לֹא ְיַבְקׁשּו ּתֹוָרה  ּתֹוָרה ְיבַ  ְקׁשּו ִמּפִ

יהּו.   ִמּפִ

מֹו ַמְלַאְך  ָנה ַעל ָאָדם, ִאם ִיְהֶיה ּכְ ׁשְ ַהּמִ
יהּו, ְוִאם  -ה' ְצָבאֹות  ּתֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמּפִ

יהּו. -לֹא   לֹא ְיַבְקׁשּו תֹוָרה ִמּפִ

ֲחָרִנין ָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ָמאֵרי  ית אַ ְואִ  .34
ִאיּנוּ ִמדּ  ַמְלכּוָתא  ֹות, ּדְ ְטָרא ּדְ ָמִתין ִמּסִ ן ָיְרִתין ִנׁשְ

ִאיהוּ  א, ּדְ יׁשָ ַמאן  ַקּדִ ר ְסִפיָרן. ּדְ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ  ּכְ
ָלא   ר ְסִפיָרן ּבְ ָיִרית ָלּה, ְוָזֵכי ָלּה, ָזֵכי ְלֶעׂשֶ ּדְ

ר וְ  רּוָדא, ֶעׂשֶ ׁשַ ָלא ּפִ ִאי ֲהוֹו ָיְרִתין  ּתְ ע, ּדְ
ִפרּוָדא ִמָנּה,  ָדָאה, ֲהוֹו ּתְ ְלַמְלכּוָתא ְיִחי ע ּבְ ׁשַ

רּוָדא, ָאַמר בַּ  ן ּפִ ּמָ ֵלית ּתַ ִגין ּדְ ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה  ּבְ
ע. ׁשַ ר ְולֹא ּתֵ  ֶעׂשֶ

  

ֲעֵלי ִסְתֵרי תֹוָרה,   .34 ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ּבַ
ֵהם יֹוְר  ֲעֵלי ִמּדֹות, ׁשֶ יּבַ ד  ם נְ ׁשִ מֹות ִמּצַ ׁשָ

כְּ  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ר  לּוָלה ֵמֶעשֶׂ ַהּמַ
ּה,  יֹּוֵרׁש אֹוָתּה ְוזֹוֶכה ּבָ י ׁשֶ ּמִ ְסִפירֹות. ׁשֶ

ר זֹוֶכה ְלעֶ  ִלי ֵפרּוד, ֶעׂשֶ ר ְסִפירֹות ּבְ ׂשֶ
ים ֶאת  ִאם ָהיּו יֹוְרׁשִ ע. ׁשֶ ְולֹא ֵתׁשַ

פֵ  ע ּבְ ְלכּות ַהְיִחיָדה, ָהיּו ֵתׁשַ ד  רוּ ַהּמַ
רּוד, ָאַמרִמ  ם ּפֵ ֵאין ׁשָ ּום ׁשֶ ה. ִמׁשּ ּנָ ַעל   ּמֶ ּבַ

ע.ֵסֶפר יְ  ר ְולֹא ֵתׁשַ  ִציָרה ֶעׂשֶ

ָמא   .35 ר. ׁשְ א ֵמֶעׂשֶ ְסִליַקת ְלֵעיּלָ יָמא ּדִ ְוִאי ּתֵ
ר, יֹו''ד   ְמפָֹרׁש יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ָהא ֶעׂשֶ

א מֵ  ּה, ְוָלא ְסִליק ְלֵעיּלָ ִמְתַייֵחד ּבָ ּוְבִגין  ר. ֶעשֶׂ ּדְ
ְמ  א י', ְוָלא י''א. ֲאָבל ַמאן ּדִ ר יֹו''ד,ּדָ ִאיִהי   ַחּבֵ ּדְ

ִליָלא ִמי'  ְפָחה. ּוַמְטרֹוִניָתא ּכְ ׁשִ ִרית, ּבְ ,  אֹות ּבְ
ם.  ֵגיִהּנָ ן ּבַ ּדָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ָסָמֵא''ל ִאּתְ ד ּדְ ׁשֵ  ּבְ

  

ר   .35 עֹוָלה ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשֶ אַמר ׁשֶ ְוִאם ּתֹ
ם הַ   - יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ֲהֵרי   ָרשׁ ְמפֹ ׁשֵ

ר. יוֹ  ְתַיחֵ ֶעׂשֶ ּמִ ּה, ְולֹא עֹוֶלה ''ד ׁשֶ ד ִעּמָ
ּום ֶזה י', ְולֹ  ר. ּוִמׁשּ א י''א. ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשֶ

ִהיא אֹות  ר יֹו''ד, ׁשֶ ַחּבֵ ּמְ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ה ְכלּוָלה ִמי',   ְלּכָ ְפָחה, ְוַהּמַ ׁשִ ִרית, ּבְ ּבְ

ל ֲעבוֹ  ד ׁשֶ ׁשֵ ה ָסָמֵא''ל, ִנּדֹון ָזָר  ָדהּבְ
יִהּנֹם. ּגֵ  ּבַ

ָיִרית ַמאּדְ  .36 ַמְלכָּ ן ּדְ א ּדְ ַרּתָ א ַמְלכּות, ָלא  ּבְ
ִאְתְקֵרי א, ּדְ ַמְלּכָ ָרא ּדְ א ּבְ (שמות  ָזֵכי ָלּה, ֶאּלָ

א ִאְתְקִריאּו   ד) ִמְסְטָרא ּדָ ָרֵאל, ּדְ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּבְ
ִר  א ּבְ ִנין ְלקּוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ יְך הּוא, ֲהָדא הּוא  ִיׂשְ

נִ  (דברים יד) ִדְכִתיב, ֱאלֵֹהיֶכם,  ם ַלְיָי' ַאתֶּ ים ּבָ
ֲאִצילּות.ּוַמלְ  א ּדַ  כּות ּדָ

  

ֶלְך ַמְלכּות, לֹא  .36 ת ַהּמֶ יֹּוֵרׁש ּבַ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ְקָרא ּנִ ֶלְך, ׁשֶ ן ַהּמֶ א ּבֶ ּה, ֶאּלָ (שמות  זֹוֶכה ּבָ

ד ד) ּצַ ּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ ֶזה ִנְקְראּו  ּבְ
ִנים ַלקָּ  ָרֵאל ּבָ   הּוא. ֶזהוּ ּוךְ רדֹוׁש בָּ ִיׂשְ

תּוב ּכָ ם ַלה'  (דברים יד) ׁשֶ ִנים ַאּתֶ ּבָ
ל ֲאִצילּות.  ֱאלֵֹהיֶכם. ּוַמְלכּות זֹו ׁשֶ

ְבִריָאה, ְוִאיִהי   .37 ָלּה ַמְלכּות ּדִ ְוִאית ְלַקּבְ
ְבִריָאה. ְוִאיִהי ַנֲעָר  ה  ַמְלכּות ְלַמְלָאִכים ּדִ

יָלּה, ְואִ  א ּדִ ׁשָ ּמְ ַמְטרֹוִניָתא, ְמׁשַ ּיּוְקָנא י יהִ ּדְ   ּדִ
א ּדִ  ְגִביְרּתָ חֹוִבין  ּדִ לּוָלה ִמי'. ַהאי ּבְ יָלּה, ּכְ

ָעְלָמא.   ין אּוִמין ּדְ ָלא ּבֵ ָרֵאל, ָיִכיַלת ְלִאְתַחּלְ ִיׂשְ ּדְ

  

ִריָאה,   .37 ל ּבְ ּה ַמְלכּות ׁשֶ ֶנְגּדָ ְוֵיׁש ּכְ
ִריָאה.  ל ַהּבְ ְלָאִכים ׁשֶ ְוִהיא ַמְלכּות ַלּמַ

שֶׁ  ּמֶ ה, ְמׁשַ ְלּכָ ּה,  ְוִהיא ַנֲעַרת ַהּמַ ּלָ ת ׁשֶ
הּ  ּלָ ִביָרה ׁשֶ מּות ַהּגְ זֹו   לּוָלה ִמי'.כְּ ,  ְוִהיא ּדְ

ֲחָטֵאי יִ  ין ּבַ ל ּבֵ ָרֵאל ְיכֹוָלה ְלִהְתַחּלֵ ׂשְ
ל  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ֲאָבל ַמְלכּות ׁשֶ
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ִריְך הּוא,   א ּבְ קּוְדׁשָ ֲאִצילּות ּדְ ֲאָבל ַמְלכּות ּדַ
מַ  ִמי ּוְכבֹוִד  (ישעיה מב) ר ָעָלּה ִאּתְ י  ֲאִני ְיָי' הּוא ׁשְ

ִתי לַ ֵחר לֹא ֶאתֵּ ְלאַ  ִסיִלים, ָלא ָיִהיב ָלּה  ן ּוְתִהּלָ ּפְ
א   תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ֶאּלָ ּבָ ל ׁשַ ְמַחּלֵ ְלַמאן ּדִ
א, ְוָנִטיר אֹוַרְייָתא   ַמְלּכָ ָרא ּדְ ִאיהּו ּבְ ְלַמאן ּדְ

ְדִחילּו ּוְרחִ  ָמאֵריּה, ְוָלא ַעל ְמָנת  ּוִפּקּוִדין, ּבִ ימּו ּדְ
ל פְּ  ֵבן, אֶ ָרסְלַקּבֵ א ּכְ ִאיהּו ְמחּויָ  ּלָ ד  ּדְ ב ְלֶמְעּבַ

ַמר  ָעֵליּה ִאּתְ ֲאבֹוי, ּדְ ד ֶאת   (שמות כ) ִצּוּוֵייּה ּדַ ּבֵ ּכַ
ִריְך   א ּבְ א קּוְדׁשָ ָך. ֶאת ָאִביָך ּדָ ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ

א.  ִכיְנּתָ א ׁשְ ָך ּדָ א, ַמאן    הּוא. ְוֶאת ִאּמֶ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ל ַנֲעָרה ּדְ  ְמַחּלֵ ִאּלוּ א, ִאְתֲחׁשִ כָּ ַמלְ ּדִ   יב ֵליּה ּכְ

יֵליּה.  ל ַמְטרֹוִניָתא ּדִ  ְמַחּלֵ

רּוְך הּוא, ָעֶליָה  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֲאִצילּות ׁשֶ
ִמי ּוְכבֹוִדי   (ישעיה מב)ֶנֱאַמר ֲאִני ה' הּוא ׁשְ

ִתי לַ  ן ּוְתִהּלָ ִסיִלים. ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ  לֹאּפְ
ַחלֵּ  ֵתן אֹוָתהּ נוֹ  ּמְ תֹות ְוָיִמים ְלִמי ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ

ֶלְך  ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ א ְלִמי ׁשֶ טֹוִבים, ֶאּלָ
ִיְרַאת ְוַאֲהַבת  ְוׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּבְ
א  ָרס, ֶאּלָ ל ּפְ ִרּבֹונֹו, ְולֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ

ֵבן הּוא ְמֻחיָּב ַלֲעׂשֹות ִצּוּוי ָאִביו,  ּכְ ׁשֶ
ד ֶאת ָאִביָך  כ)ות (שמו ֶנֱאַמרָליעָ שֶׁ  ּבֵ ּכַ

ָך. ֶאת ָאִביָך   רּוְך   -ְוֶאת ִאּמֶ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
ָך   ל ֶזה,   -הּוא. ְוֶאת ִאּמֶ ִכיָנה. ְוִעם ּכָ זֹו ׁשְ

ב לֹו  ֶלְך, ֶנְחׁשָ ל ַנֲעַרת ַהּמֶ ַחּלֵ ּמְ ִמי ׁשֶ
ִאּלּו חִ  ּלֹו.ּכְ ה ׁשֶ ְלּכָ ל ֶאת ַהּמַ  ּלֵ

ָנן, כָּ  .38 ִדין לָ ְוַרּבָ קּוִלין, ְוָלא אל ׁשֵ ל   ו ִאיּנּון ׁשְ ּכָ
ּה, יב ּבָ ְכּתִ א, ּדִ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ּדִ  (תהלים קג) ַעְבּדִ

ָמה ַנֲערֹות  וּ  ָלה. ִאית ָלּה ּכַ ּכֹל ָמׁשָ ַמְלכּותֹו ּבַ
ָפחֹות ִעְבִרּיֹות. ְוִאית  ָלּה ֲעָבִדים  ִעְבִרּיֹות, ּוׁשְ

ָפחֹות ָנְכִרּיֹות ִגין ּדְ ּוׁשְ כַּ , ּבְ ּתְ ח ַמְלכּוָתא  ָלא ִיׁשְ
ָעלְ  ְלָטא. ָאֳחָרא ּבְ ִאיִהי ׁשַ ִזְמָנא ּדְ  ָמא, ּבְ

  

ִדים ֵאיָנם  .38 ֵ ל ַהׁשּ ְוַרּבֹוֵתינּו, ּכָ
ִכיָנה,  ְ ל ַהׁשּ ל ָהֲעָבִדים ׁשֶ קּוִלים, ְולֹא ּכָ ׁשְ

הּ  תּוב ּבָ ּכָ ּכֹל מַ וּ  (תהלים קג) ׁשֶ ְלכּותֹו ּבַ
ָלה. ֵיׁש לָ  ה נְ ָמׁשָ ּמָ ֹות יּ ָערֹות ִעְבִר ּה ּכַ

ָפחֹות ִעְבִריֹּות, ְוֵיׁש ָלּה ֲעָבִדים   ּוׁשְ
ֵצא  ּלֹא ִתּמָ ֵדי ׁשֶ ָפחֹות ָנְכִריֹּות, ּכְ ּוׁשְ
ִהיא  ְזַמן ׁשֶ עֹוָלם ּבִ ַמְלכּות ַאֶחֶרת ּבָ

 ׁשֹוֶלֶטת.
ָפחֹות ָנְכִרּיֹות,  .39 ין ׁשְ ֶות,    ְוִאּלֵ ַסם ַהּמָ ְטָרא ּדְ ִמּסִ
ָסָמֵאל. ְקבָּ נוּ  ְפָחה  א ּדְ ׁשִ ַות ְלַמְטרֹוִניָתא.  הֲ ּדְ

א ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר, ֶעֶבד ֲהָוה ֵליּה  נּוְקבָּ 
ְרַמְייהּו   ֲעִבידּו ּגַ ִריְך הּוא, ְלָבַתר ּדַ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ
ר לֹון   ִריְך הּוא ָעִתיד ְלַאְעּבָ א ּבְ ֱאלֹוהּות, ְוקּוְדׁשָ

 ֵמָעְלָמא, ּוְלִמְמֵחי לֹון.

  

ָפחֹות וְ  .39 ְ ְכִריּוֹ ַהׁשּ ל ת ַהּנָ ד ׁשֶ לּו ִמּצַ ַהּלָ
ְפָחה  ַסם ַהּמָ  ִ ׁשּ ל ָסָמֵאל. ׁשֶ ֶות, ְנֵקָבה ׁשֶ

ה. ְנֵקָבה ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר,  ְלּכָ ָהְיָתה ַלּמַ
רּוְך הּוא ְלַאַחר  דֹוׁש ּבָ ָהָיה ֶעֶבד ַלּקָ

ָעׂשּו ַעְצָמם ֱאָלהּות רּוְך ׁשֶ דֹוׁש ּבָ , ְוַהּקָ
חֹות ְמ ָהעֹוָלם ְולִ ַהֲעִביָרם מֵ הּוא ָעִתיד לְ 

 אֹוָתם.
ין לֹון ֱאלֹהּות,   .40 א ַעְבּדִ ֵני ָנׁשָ יְמרּון, ִאי ּבְ ְוִאי ּתֵ

ד   א ּכַ ְלהֹון, ֲאַמאי ִאְתֲעָנׁשּו. ֶאּלָ ְרעּוָתא ּדִ ְוָלא ּבִ
ּבּול ְודֹור ַהְפָלָגה ַיְדֵעי בְּ  הֹון, ַוֲהוּו  ֲהוֹו ּדֹור ַהּמַ

, ּוְבַההּוא  ין לֹוןַסְגּדִ לֹון, וְ  טרין)(נ''א מק ְמַקְטְרִגין 

  

אְמרוּ  .40 ֵני אָ ְוִאם ּתֹ ים , ִאם ּבְ ָדם עֹוׂשִ
ה ֶנֶעְנׁשּו? ּמָ ִבְרצֹוָנם, לָ הּות, ְולֹא  ָלֶהם ֱאלָ 

שֶׁ  א ּכְ ה ֶאּלָ ַלּגָ ּבּול ְודֹור ַהּפְ ָהיּו ּדֹור ַהּמַ
ֶהם, ְוָהיּו ְמַקְטְרִגים  (ְמַקְּטִרים) יֹוְדִעים ּבָ

ָהיּו  ֲחִוים ָלֶהם, ּוְבאֹותֹו ּכַֹח ׁשֶ ּתַ ָלֶהם ּוִמׁשְ
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ין לֹון,   (נ''א מקטרין) ֲהוֹו ְמַקְטְרִגין ֵחיָלא ּדַ  לֹון, ְוַסְגּדִ
ָלן   ְייהּו, ְוַעְבֵדי ְרעּוַתְייהּו, ּוְמַמּלְ י ְלַגּבַ ֲהוֹו ַנְחּתֵ

ִאיּנּון צּוְלִמין, ָהא ִאְתָעבִ  הֹון ּבְ ידּו ֱאלֹוהּות  ּבְ
לֹות. ְוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  א,ּוַמּזָ ִגין ּדָ א  ק ּבְ ּוְדׁשָ

ִריְך הּוא ָעִתי ָרא לֹון, ְוִיְמֵחי לֹון  ּבְ ד ְלַאְעּבְ
הֹון,   ְלִחין ּבְ ֲהוֹו ּפַ ְלהֹון ּדַ ֵמָעְלָמא, צּוְלִמין ּדִ

הֹון רּוִחין ְוצּוְלִמין.  ֲאבּו ִמּנְ ּתַ  ְוִאׁשְ

ֲחִוים  (ְמַקְּטִרים) םְמַקְטְרִגי  ּתַ   ָלֶהם ּוִמׁשְ
ים ְרצֹוָנם,  לֵ יֹוְרִדים אֲ  ָלֶהם, ָהיוּ  יֶהם ְועֹוׂשִ

אֹוָתם ְצָלִמים, ֲהֵרי  וּ  ם ּבְ ִרים ִעּמָ ְמַדּבְ
ַנֲעׂשּו ֱאָלהּות ַוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות. 
רּוְך הּוא ָעִתיד  דֹוׁש ּבָ ּום ֶזה ַהּקָ ִמׁשּ

ֶחה אֹוָתם ֵמָהעֹוָלם  ְלַהֲעִביָרם, ְוִיְמ 
לָּ  ָהיּו ְצָלִמים ׁשֶ ם,  הֶ עֹוְבִדים בָּ ֶהם ׁשֶ

ֲאבּו ֵמֶהם רּוחוֹ   ת ּוְצָלִמים.ְוִנׁשְ

ין   .41 ָעְלָמא ֵעֶרב ַרב, ַנְחּתִ ְוַכד ִאית ּבְ
ר לֹון   ִריְך הּוא ַיְעּבַ א ּבְ הֹון, ְוקּוְדׁשָ ָמא ּבְ ְ ׁשּ ְלִאְתּגַ

ְוֶאת רּוַח   (זכריה יג)  ִמן ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ִזְמָנא  ֶרץ. ְוִאי ּתֵ ִביר ִמן ָהאָ ַהּטּוְמָאה ַאעֲ  יְמרּון, ּבְ

ָגלוּ  לֹות,  ּדְ ְתָרָאה, ֵלית ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ָתא ּבַ
ַיְדִעין   הֹון. ְוִאיּנּון ּדְ ֵני ָעְלָמא ּבְ ָלא ַיְדִעין ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ַכח לוֹ  ּתְ ן, ִאׁשְ ּמָ ֵעֶרב ַרב ּתַ ַמְכִעיִסין  ּבְ ן ּדְ
ִריְך  א ּבְ ִכיְלקּוְדׁשָ יּה, ְויִ הּוא ּוׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ְנּתֵ

יַנְייהּו, ְוֵעֶר  ים ַמאי  ּבֵ הֹון, ְלַקּיֵ ב ַרב ַמְצִליִחין ּבְ
יב, ְכּתִ ָניו   (דברים ז)ּדִ ם ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ּוְמׁשַ

 ְלַהֲאִבידֹו. 

  

עֹוָלם ֵעֶרב ַרב, יֹוְרִדי  .41 יֵּׁש ּבָ ם ּוְכׁשֶ
ר דֹוׁש ּבָ ֶהם, ְוַהּקָ ם ּבָ ֵ ׁשּ  ּוְך הּואְלִהְתּגַ

תּובַיֲעִביֵרם ֵמהָ  ּכָ (זכריה   עֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. יג) ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

לּות ָהַאֲחרֹוָנה   ל ַהּגָ ְזַמן ׁשֶ אְמרּו, ּבִ ְוִאם ּתֹ
ּום   -ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות  ֵאין ֲעבֹוַדת ִמׁשּ

נֵ  ּבְ ֶהם. ְוֵאּלוּ ׁשֶ  י ָהעֹוָלם לֹא יֹוְדִעים ּבָ
יֹּוְד  ֵעֶרב ׁשֶ ם, ִנְמָצא ָלֶהם ִעים ּבְ ַרב ׁשָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְכִעיִסים ֶאת ַהּקָ ּמַ ׁשֶ
יֵניֶהם, ָרֵאל ּבֵ ִכיָנתֹו, ְוִיׂשְ ְוֵעֶרב ַרב   ּוׁשְ

ֶהם, ְלַקיֵּ  תּובַמְצִליִחים ּבָ ּכָ ֶ (דברים   ם ַמה ׁשּ
ם לְ  ז) ּלֵ  ָניו ְלַהֲאִבידֹו.ׂשְֹנָאיו ֶאל פָּ ּוְמׁשַ

לְּ  .42 נָ ָקמּו ּכֻ ְלַרְעָיא   ַוֲאמֹוָרִאין ּוָבִריכוּ  ִאיןהּו ּתַ
ְמֵהיָמָנא, ְוָאְמרּו ֵליּה ִסיַני ִסיַני, ַמאן ָיִכיל  
ָמאָרְך,   ִדּיּוְקָנא ּדְ ַאְנּתְ ּבְ ָלא ֳקָדָמְך, ּדְ ְלַמּלְ

ִסי טּוָרא ּדְ יל ּבְ ַמּלִ ְבִזְמָנא ּדְ ל ֵחיָון  ּדִ ַני, ּכָ
ַמְלָאִכין, ְוֵחיָון  ֻכְרְסיָ ּדְ ִאין,  ִאייא, ְוִעלָּ ּדְ ן ְוַתּתָ

ְתקּו,   יֵליּה.  ׁשַ א ּדִ ּבּור ָאֳחָרא ֶאּלָ ַכח ּדִ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
יֵליּה, ָצִריְך   ִדּיּוְקָנא ּדִ ֵריּה ּבְ ַאּתְ ּבְ ּוְבִגין ּדְ

ין ִמפּ  א ִמּלִ הּו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּלְ ַמע ּכֻ ּוָמְך,  ְלִמׁשְ
ִתיָקה ְלִמּלּוָלךְ  ן ׁשְ  ב כל פטר ''ח ע''(קרח קע .ַאל ִתּתֵ

 רחם)

  

ִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ּוֵבְרכּו  .42 ּנָ ל ַהּתַ ָקמּו ּכָ
ֱאָמן ְוָאְמרּו לֹו, ִסיַני ִסיַני,   ֶאת ָהרֹוֶעה ַהּנֶ
ְדמּות   ה ּבִ ַאּתָ ר ְלָפֶניָך, ׁשֶ ִמי ָיכֹול ְלַדּבֵ

ְזַמן ּבִ ל  ִרּבֹוְנָך. ׁשֶ ַהר ִסיַני, ּכָ ר ּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ
ְלָאכִ ַחיֹּות הַ  א, ְוֶעְליֹוִנים  ֹות הַ ים, ְוַחיּ ּמַ ּסֵ ּכִ

ְתקּו, ְולֹא ִנְמָצא ִדּבּור וְ  ַתְחּתֹוִנים ׁשָ
נֹו  ה ּבְ ַאּתָ ִביל ׁשֶ ּלֹו. ּוִבׁשְ א ׁשֶ ַאֵחר, ֶאּלָ
יָבה  ֲעֵלי ַהְיׁשִ ל ּבַ ְדמּותֹו, ְצִריִכים ּכָ ּבִ

ָבִרי ֹמַע ּדְ ִתיָקה  ִלׁשְ ן ׁשְ ּתֵ יָך, ַאל ּתִ ם ִמּפִ
 יָך.ִלְדָבֶר 
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ח אִ  .43 י ִיּקַ ה חֲ ּכִ ָ ָבא  יׁש ִאׁשּ ּצָ ה לֹא ֵיֵצא ּבַ ָדׁשָ
ר ָלָקח.   ּתֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ְוגֹו'. ְוׂשִ

ּקּוָדא א ַחד,  (טו) ּפִ ּתָ ֵתיּה ׁשַ ִאּתְ י ּבְ א, ָחָתן ְלֶמְחּדֵ ּדָ
נָ  יב ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ ְכּתִ ה ֶאָחת. ְוִאיּנּון י''ב  ּדִ

ָהא ן ִמִדילָ ַיְרִחין ִאיּנוּ  נָ   ּה. ּדְ ה, ְוֵלית ׁשָ ּלָ   ה ִאיִהי ּכַ
יב,  ְכּתִ י''ב ַיְרִחין, ּדִ ר ּבְ ה ּבַ ּלָ עֹוֵמד   (מלכים א ז) ּכַ

ּקּוָנא   ָקר. ְוהֹוִאיל ְוֵלית ּתִ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ַעל ׁשְ
י''ב, ִאְצְטִריְך ָחָתן ְלמֶ  ר ּבְ ה, ּבַ ַכּלָ י ָלּה,  ּדְ ְחּדֵ

גַ ּוְלֵביָתה, ָלּה ּוְלִתּקּונָ  א. ְוַעל  ְלעֵ ְווָנא ּדִ ָהא, ּכְ יּלָ
א ַיֲעקֹב יּה, ּדָ ִתיב ּבֵ ח ֵמַאְבֵני   (בראשית כח) ּכְ ּקַ ַוּיִ

י   ַחּדֵ קֹום י''ב ֲהוֹו, ּוַמאן ּדְ קֹום. ַאְבֵני ַהּמָ ַהּמָ
י ְלעֹוֵליְמָתָהא, ה, ַחּדֵ (דף רע''ח   ְלַכּלָ

א ִאיהּו ָרָזא ּדְ ָמָתן י''ְועּוֵלי  ע''א) ָנה.  ב ֲהוֹו. ְוכֹּלָ ׁשָ
ִגין כַּ  ָנה  ְצְטִריְך ְלָחָתן ְלֶמחְ ְך אִ ּבְ ֵתיּה ׁשָ ִאּתְ י ּבְ ּדֵ
 ֶאָחת. 

  

ה לֹא ֵיֵצא  .43 ה ֲחָדׁשָ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ּכִ
ר  ּתֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ָבא ְוגֹו'. ְוׂשִ ּצָ ּבַ

ָחָתן  שֶׁ זוֹ  (טו) . ִמְצָוה(דברים כח)ָלָקח
ָנה אַ  ּתֹו ׁשָ ִאׁשְ ַמח ּבְ כָּ ִיׂשְ י תּוב ָנִק ַחת, ׁשֶ

ָנה ֶאחָ יִ  ֵנים  ְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ ת. ְואֹוָתם ׁשְ
ָנה ִהיא  ֲהֵרי ׁשָ ּה, ׁשֶ ּלָ ֶ ים ֵהם ִמׁשּ ר ֳחָדׁשִ ָעׂשָ
ר  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָרט ּבִ ה ּפְ ּלָ ה, ְוֵאין ּכַ ּלָ ּכַ

תּוב ּכָ ים, ׁשֶ ַעל  עֵֹמד  א ז)-(מלכים ֳחָדׁשִ
ָקר. ְוהֹוִאיל וְ  [ם]ֵנישְׁ  ר ּבָ קּ ָעׂשָ ּון ֵאין ּתִ

לָּ  ר, צָ ה, ַהּכַ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ִריְך ֶהָחָתן  ַרק ּבִ
מֹו   ָחּה ּוְלֵביָתּה, ָלּה ּוְלִתּקּוֶניָה, ּכְ ּמְ ְלׂשַ

ַיֲעקֹב תּוב ּבְ ַמְעָלה. ְוַעל ֶזה ּכָ ּלְ (בראשית  ׁשֶ
קֹום. ַאְבֵני הַ  כח) ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ קֹום ַויִּ ּמָ

ֵרה, ּוִמי שֶׁ  ים ֶעׂשְ ּתֵ ּמֵ ָהיּו ׁשְ ׂשַ לָּ ּמְ ה  ַח ּכַ
ַח ֶאת ַעְלמֹוֶתיָה,ְמשַׂ  ְוַעְלמֹוֶתיָה ָהיּו  ּמֵ

ָנה.  ל ׁשָ ֵרה. ְוַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
ָנה   ּתֹו ׁשָ ִאׁשְ ֹמַח ּבְ ָלֵכן ָצִריְך ָחָתן ִלׂשְ

 ֶאָחת.

ֶחְדָוה   .44 יֵליּה ִהיא,  ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ א, ָלאו ּדִ ּדָ
יָלהּ ֶאלָּ  ְכּתִ א ּדִ מַּ . ּדִ ַמח  ח אֶ יב ְוׂשִ ּתֹו. ְוִיׂשְ ת ִאׁשְ

ה.   י ְלַכּלָ ח, ַיְחּדֵ ּמַ א ְוׂשִ ִתיב, ֶאּלָ ּתֹו ָלא ּכְ ֶאת ִאׁשְ
גּוָפא   ר ּבְ ה, ּבַ א, ָלאו ֵחדּו ְלַכּלָ ַגְווָנא ּדָ ּכְ

יק. ְועַ  י לֹון. ַצּדִ א ָנִקי  ְוִתקּוָנָהא. ּוַמאן ַחּדֵ ל ּדָ
ִמלֵּ ָלא ַיֲעמוֹ ִיְהֶיה ְלֵביתֹו. ָנִקי, ּדְ  ָעְלָמא,  י ּדְ ל ּבְ

יּה  יֵהא ּבֵ א. ָנִקי  ּדִ י ָלּה. ָנִקי ִמּכֹּלָ ַרֲעָוא ְלֶמְחּדֵ
ָלא ִיּפּוק   ין. ָנִקי ּדְ ין ּוְלַאְרנּוִנין ְוגּוְלַגְלּתִ ְלַמּסִ

ָחא ֶחְדָוה  ּכְ ּתַ א    ְלֵחיָלא ְלַאָגָחא ְקָרָבא. ְלִאׁשְ ֵעיּלָ
א, ּוְלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה  א. ְוַתּתָ ִאין  ְלֵעיּלָ א  ַעמָּ  ַזּכָ

ָמאֵריה א, ּדְ יׁשָ ִאין ִאיּנּון  ַקּדִ הֹון, ַזּכָ י ּבְ ֹון ַחּדֵ
ָעְלָמא   ִאין ִאיּנּון ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְוַזּכָ ּבְ

ָאֵתי.  (פקודא י''ו למיהך בר נש באורחוי דקודשא בריך   ּדְ
 וכו' פ''ה ע''ב)הוא, פקודא י''ז לאורחא 

  

ֶחְדָוה  .44 ֲארּו, ׁשֶ ּלֹו, זֹו ֵאיָנּה שֶׁ ַוֲהֵרי ּבֵ
ח  ּמַ תּוב ְוׂשִ ּכָ ּה, ׁשֶ ּלָ א ׁשֶ ּתֹו. ֶאּלָ ֶאת ִאׁשְ

א  ּתֹו לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ַמח ֶאת ִאׁשְ ְוִיׂשְ
מֹו ֶזה ֵאין  ה. ּכְ ּלָ ח ֶאת ַהּכַ ּמַ ח, ְיׂשַ ּמַ ְוׂשִ

גּוָפהּ  א ּבְ ה ֶאּלָ ּלָ ְמָחה ַלּכַ   ְוִתּקּוֶניָה. ּוִמיׂשִ
יק.  ַח אֹוָתם? ַצּדִ ּמֵ ִיְהֶיה   ְוַעל ֶזה ָנִקיְמׂשַ

ּלֹא ַיֲעֹמל בְּ  ִדְבֵרי ָהעֹוָלם, ְלֵביתֹו. ָנִקי, ׁשֶ
ַח אֹוָתּה. ָנִקי ֵמַהּכֹל.  ּמֵ ְהֶיה ּבֹו ָרצֹון ְלׂשַ יִּ ׁשֶ
ְלּגֶֹלת.  ס ּגֻ ים ּוֵמַאְרנֹוִניֹּות ּוִמּמַ ּסִ ָנִקי ִמּמִ

ָבא לְ ָנִקי, שֶׁ  ְקָרבֹות. ּלֹא ֵיֵצא ַלּצָ ֵחם ּבִ ִהּלָ
ה, ּוְלעֹוֵרר ֵצא ֶחְדָוה מַ ְלִהּמָ  ְעָלה ּוַמּטָ

דֹוׁש  ֶחְדָוה ְלַמְעָלה ֵרי ָהָעם ַהּקָ . ַאׁשְ
עֹוָלם  ֵריֶהם ּבָ ֶהם. ַאׁשְ ֵמַח ּבָ ִרּבֹוָנם ׂשָ ׁשֶ

א. עֹוָלם ַהּבָ ֵריֶהם ּבָ  ַהזֶּה, ְוַאׁשְ
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יֹומוֹ  (דברים כ''ד)  .45 ן ׂשְ  ּבְ ּתֵ ַתח ַרְעָיא  ָכרֹו ְוגוֹ ּתִ '. ּפָ
קּ  ְמֵהיָמָנא ַכר  ְוָאַמר, ּפִ א, ָלֵתת ׂשְ ַתר ּדָ ּוָדא ּבָ

זְ  ִכיר ּבִ ן  ׂשָ יֹומֹו ִתּתֵ ְכִתיב, ּבְ ַמּנֹו. ֲהָדא הּוא ּדִ
ֶמׁש. ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן   ֶ ָכרֹו ְולֹא ָתבֹא ָעָליו ַהׁשּ ׂשְ

ָמעּו. ְמַטְטרוֹ  ֵאי, ׁשְ ֵאי ְוַתּתָ כִ ִעּלָ ַכר ׂשָ יר,  ן ִאיהּו ׂשְ
ִליחַ  יֵליּה, לְ ֵמַח''י ָעְלִמין, ׁשְ ְרָכאן   ּדִ ָלא ַח''י ּבִ ַקּבְ

ָכל  ְצלֹוָתא, ּבְ א,   ּדִ ַלת ִזְמִנין. ּוְבִגין ּדָ יֹוָמא, ּתְ
ֲחִרית. ְולֹא   ׁשַ א ְצלֹוָתא ּדְ ָכרֹו, ּדָ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבְ

ִמ  א ְצלֹוָתא ּדְ ֶמׁש, ּדָ ֶ ִאי  ָתבֹא ָעָליו ַהׁשּ ְנָחה, ּדְ
י ָעַבר יוֹ  נֹו. ּכִ ֵטל ָקְרּבָ אי,  )דיק(דצ ָעִני הּוא  מֹו, ּבָ ַוּדַ

א ַמאי   יֵליּה, ֶאּלָ ָגלּוָתא, ֵלית ֵליּה ִמּדִ ָעִני הּוא ּבְ
ה   ִפּלָ א ְצלֹוָתא ּתְ ִגין ּדָ ְצלֹוָתא, ּבְ ַיֲהִביָנן ֵליּה ּבִ ּדְ

יֵליּה, י ַיֲעטוֹ  (תהלים קב) ּדִ ה ְלָעִני ּכִ ִפּלָ ף,  ּתְ
ֲעִטיַפת ִציִצית  ָיד ִאיִהי. ּבַ ה ּדְ ִפּלָ  , ּתְ

  

יֹומֹו ִת  .45 כָ ּבְ ן ׂשְ . (דברים כד) רֹו ְוגֹו' ּתֵ
ֱאָמן ְוָאַמר, ִמְצָוה ַאַחר זֹו  ַתח רֹוֶעה ַהּנֶ ּפָ
תּוב  ּכָ ְזַמּנֹו. ֶזהּו ׁשֶ ִכיר ּבִ ַכר ׂשָ ָלֵתת ׂשְ
ָכרֹו ְולֹא ָתֹבא ָעָליו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּבְ

מֶ  ֶ יבַהׁשּ ֲעֵלי ַהְיׁשִ ֹות ֶעְליֹוִנים  ׁש. ּבַ
ְמעּו, ְמטַ ְוַתְחּתֹוִני ַכר ם ׁשִ ְטרֹון הּוא ׂשְ

ִכיר ֵמַח''י ָהעֹוָלִמ  ֶנֶגד ׂשָ ּלֹו, ּכְ ִליַח ׁשֶ ים, ׁשָ
לֹׁש   ָכל יֹום ׁשָ ה ּבְ ִפּלָ ְרכֹות ַהּתְ ַח''י ּבִ

ָכרֹו  ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ָעִמים. ְוָלֵכן ּבְ זֹו  -ּפְ
חֲ  ת ׁשַ ִפּלַ ֶמׁש  ִרית. ְולֹא ָתֹבא ָעלָ ּתְ ֶ יו ַהׁשּ

ת  - ִפּלַ ִא   זֹו ּתְ ֵטל ִמְנָחה, ׁשֶ ם ָעַבר יֹומֹו, ּבָ
י ָענִ  נֹו. ּכִ אי. ָעִני  (ֶׁשל ַצִּדיק) י הּואָקְרּבָ ַוּדַ

א ַמה  ּלֹו ֶאּלָ ֶ לּות. ֵאין לֹו ִמׁשּ ּגָ הּוא ּבַ
ה  ִפּלָ ּום ֶזה ּתְ ה, ִמׁשּ ִפּלָ ּתְ ּנֹוְתִנים לֹו ּבַ ֶ ׁשּ

ּלֹו,ִהיא   ה ׁשֶ ִפּלָ ה ְלָעִני   לים קב)(תה ּתְ ִפּלָ ּתְ
עֲ   ִכי ל ָיד  ַיֲעטֹף, ּבַ ה ׁשֶ ִפּלָ ִטיַפת ִציִצית, ּתְ
 יא.הִ 

ת   .46 ִפּלַ א ּתְ א ֶאת ַנְפׁשֹו, ּדָ ְוֵאָליו הּוא נֹוׂשֵ
ּיּוִרין   ִאיִהי ֱאמּוִרים ּוְפָדִרים, ׁשִ ַעְרִבית, ּדְ

יֹוָמא. ְוִאיּנּון כְּ  ִנין ּדְ ָקְרּבְ ֶרם, ּדְ ֶרט ַהּכֶ (ויקרא  גֹון ּפֶ

ְדָך,  יט) ָעַלְייהּו אִ ּוְפַאת ׂשָ ֵרי ִמְצָוה  ּדְ ּיְ ַמר, ׁשִ ּתְ
ֲעזֹוב  ְמַעכְּ  ר ּתַ ִבין ֶאת ַהּפּוְרָענּות. ֶלָעִני ְוַלּגֵ

ר   ר ֵמַאְתֵריּה, ּגֵ ֶאְמָצִעיָתא ּבַ אֹוָתם, ְדַעּמּוָדא ּדְ
א ּדִ  ַדְרּגָ א, ֲאָנא ּדְ יִלי ַעּמּוָדא  ִאְתְקֵרי. ּוְבִגין ּדָ

אֶ  ְרָמאּדְ ָגלוּ ְמָצִעיָתא, ָקֵריָנא ּגַ ר ּבְ ָתא  י ּגֵ
ר ָהִייִתי   (שמות ב)  ַקְדָמֵאי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּגֵ

ִגיַנְייהּו.  ָגלּוָתא ְרִביָעא ּבְ ִאיהּו ּבְ ה, ּדְ ָאֶרץ ָנְכִרּיָ  ּבְ

  

א ֶאת ַנְפׁשֹו  .46 זֹו  -ְוֵאָליו הּוא ֹנׂשֵ
ת ַעְרִבי  ִפּלַ ִהיא ֵאמּוִרים וּ ּתְ ְפָדִרים, ת, ׁשֶ
נוֹ  ָיֵרי ָקְרּבְ ֶרם  ת ַהיֹּום. ְוהֵ ׁשְ ֶרט ַהּכֶ מֹו ּפֶ ם ּכְ

ְדָך, שֶׁ  ָיֵרי ִמְצָוה ּוְפַאת ׂשָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר, ׁשְ
ְרָענּות. ִבים ֶאת ַהּפֻ ֶלָעִני  (ויקרא יט) ְמַעּכְ

ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי   ֲעזֹב ֹאָתם, ׁשֶ ר ּתַ ְוַלּגֵ
ּום ֶזה, ֲאִני ְמקֹומֹו ִנְקָרא ֵגר. ִמחּוץ לִ  ּוִמׁשּ

ְר  ּדַ ִתי ַעּמּודּ ׁשֶ  ָהֶאְמָצִעי, קֹוֵרא ְלַעְצִמי ּגָ
ָגלוּ  ר ּבְ תּובּגֵ ּכָ (שמות   ת ָהִראׁשֹוִנים. ֶזהּו ׁשֶ

ָגלּות  ב) הּוא ּבְ ֶאֶרץ ָנְכִריָּה, ׁשֶ ר ָהִייִתי ּבְ ּגֵ
ְגָלָלם.   ְרִביִעית ּבִ

ִאילּו ֵליּה ָמאֵרי  .47 ְמֵהיָמָנא,  ַמְתִניִתין, ַרְעָיא  ׁשָ
ּקּוָדא ּדָ  ַאְרָעא  א ֲהוֹו ְמַקיְּ ָהא ּפִ ָרֵאל ּבְ יִמין ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִגין ְלִאְתָעָרא  (או לא) ּדְ . ָאַמר לֹון, ּבְ
ַבר ָנׁש   ִמַתְרֵכי ֵמַאְתַרְייהּו. ּדְ ין ּדְ ַרֲחֵמי, ַעל ִאּלֵ

ּיֹוָרא אִ  ד ִאיהּו ְלַבר ֵמַאְתֵריּה, ּגִ ל  ּכַ ְתְקֵרי, ּכָ

  

ָנה, רֹוֶעה  אֲ שָׁ  .47 ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ לּו אֹותֹו ּבַ
ָרֵאל  ִמים ִיׂשְ ֱאָמן, ֲהֵרי ִמְצָוה זֹו ָהיּו ְמַקיְּ ַהּנֶ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵדי  (אֹו �א) ּבְ . ָאַמר ָלֶהם, ּכְ
ּגְֹר  ׁשּו ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ֵאּלּו ׁשֶ

הּוא ִמחּוץ  ׁשֶ ָהָאָדם, ּכְ קֹוָמם. ׁשֶ ִמּמְ
מֹות  א ָר קֹומֹו, ִנְק ִלְמ  ן ַעל ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ֵגר, ּכָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Ki Tetze   כי תצאזוהר –  
 

24 ©Copyright DailyZohar.com 

 

ן  ּכֵ ַאְזִלין עַ ׁשֶ ָמִתין ּדְ ַההּוא  ְרִטיָלִאין מֵ ַעל ִנׁשְ
ין.  ִגיַנְייהּו, ַהאי ִאיהּו  ָעְלָמא, ְוַאְתָיין ְלָעְלָמא ּדֵ ּבְ

ָאַמר ְקָרא, א   (משלי כז)ּדְ ּה, ּדָ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּכְ
ן ִאיׁש  ִכיְנָתא ָלא ָזָזה ִמָנּה. ּכֵ ׁשְ ְמָתא, ּדִ ,  ִנׁשְ

יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ , נֹוֵדד  ְיָי' ִאיׁש ִמְלָחָמה מות טו)(שּדְ
ק  ִאיהּו ָנע ָוָנד ֵמַאְתֵריהּ ִמּמְ ִאיהּו ָעְלָמא  ֹומֹו, ּדְ , ּדְ

ין, ַעד   ָעְלָמא ּדֵ ְתָרּה ּבְ יָנה. ָוָנד ֲאּבַ ָאֵתי, ּבִ ּדְ
יַבת ְלֵמיַזל ְלַבר   ִאְתַחּיְ ִלים יֹוִמין ּדְ ַתׁשְ ּדְ

ַיֲחִזיר ָלּה   ָנִטיר ָלּה, ַעד ּדְ ֵמַאְתָרָהא. ְוִאיהוּ 
ָלא יַ ְלַאְתָרָהא. וְ  ֲחזֹור ִאיהּו ְלַאְתֵריּה, ַעד  אֹוֵמי ּדְ

ַיֲחִזיר  ִתּיּוְבָתא,  ּדְ ָחַזר ּבְ ָלּה ְלַאְתָרָהא. ּוַמאן ּדְ
א   ִכיְנּתָ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ַאְחָזר ְלקּוְדׁשָ ַמאן ּדְ ּכְ

פּוְרָקנָ  ָאַמר ְלַאְתָרָהא. ְוָדא ָרָזא ּדְ (תהלים  א, ּדְ

קֹולֹו ִתׁשְ  )צה  ָמעּו. ַהּיֹום ִאם ּבְ

הֹוְלכֹות ְמֻעְרָטלֹות ֵמאֹותֹו עֹוָלם  ׁשֶ
ְגָלָלם ֶזהּו ַמה   ּוָבאֹות ָלעֹוָלם ַהזֶּה. ּבִ

תּוב, ָאַמר ַהּכָ ֶ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת  (משלי כז)ׁשּ ּכְ
ּה, זֹו  ִכיָנה לֹא ָזָזה ִמן ִקּנָ ְ ׁשּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ןִמ  ה. ּכֵ ּנָ נֶּ  ּמֶ ה'   (שמות טו) ר ּבוֹ מַ אֱ ִאיׁש, ׁשֶ
הּוא ָנע  קֹומֹו, ׁשֶ ִאיׁש ִמְלָחָמה, נֹוֵדד ִמּמְ
יָנה,  א ּבִ הּוא עֹוָלם ַהּבָ קֹומֹו, ׁשֶ ָוָנד ִמּמְ
ִלים   ׁשְ ּתַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַעד ׁשֶ ְוָנד ַאֲחֶריָה ּבָ

ִהְתחַ  ָבה ָלֶלֶכת ִמחּוץ ִלְמקֹוָמּה,  ָיִמים ׁשֶ יְּ
ה יַּ ֹוָתּה ַעד שֶׁ ְוהּוא ׁשֹוֵמר א ֲחִזיֶרּנָ

הּוא לֹא ַיֲחֹזר  ע ׁשֶ ּבַ ִלְמקֹוָמּה, ְוִנׁשְ
ה ִלְמקֹוָמּה. ּוִמי   יֲַּחִזיֶרּנָ ִלְמקֹומֹו ַעד ׁשֶ
ֶהֱחִזיר ֶאת   ִמי ׁשֶ ְתׁשּוָבה, ּכְ חֹוֵזר ּבִ ׁשֶ

 ְ רּוְך הּוא ְוַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ִכיָנה ִלְמקֹוָמּה.  ַהּקָ
ָאמַ  ה, ׁשֶ ֻאּלָ ֹום יּ הַ  (תהלים צה) רְוֶזה סֹוד ַהּגְ

ָמעּו. קֹלֹו ִתׁשְ  ִאם ּבְ

ָאה   .48 ְמִתיְבָתא ִעּלָ ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּדִ
ָמאֵרי   ִליָחן ּדְ ָאה, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ֲאָנן ׁשְ ְוַתּתָ

ַאנְ  ָאה חּוָלָקְך, ּדְ ְך, ַזּכָ ַעל  ָעְלָמא ְלַגּבָ ּתְ ּבַ
ין ִרְבָוון  ּתִ קּול ְלׁשִ ׁשּוָבה, ׁשָ ָרֵאל,  ּתְ ִיׂשְ ְוַאְנּתְ   ּדְ

ִרי א ּבְ יּה  ַהְדַרת ְלקּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ ְך הּוא ּוׁשְ
ָרֵאל   ְרקּון ִיׂשְ א. ּוְבִגיָנְך ִיְתּפָ א ְוַתּתָ ְלַאְתֵריּה, ֵעיּלָ
יִחין.   ׁשִ ְוַיְחְזרּון ְלַאְתַרְייהּו. ְוֵלית ֵחיָלא ַלּמְ

ְך. ּוְבִגיָנְך אִ לְ  ר ִמיּנָ ָרֵאל, ּבַ יּנּון  ִמְפַרק ְלִיׂשְ
ין ְיָקִרין ִאלֵּ ִמְתַעכְּ  ִלים ִמּלִ ָעַלְייהּו  ִבין. ַאׁשְ ין, ּדְ
ַמר, ז ָרב   (תהלים יט)ִאּתְ ָהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ

ַבׁש ְונֹוֶפת צּוִפים.   ּוְמתּוִקים ִמּדְ

  

ָנה שֶׁ  .48 ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ יָבה  ָאְמרּו ּבַ ל ַהְיׁשִ
ְחּתֹוָנה, רֹועֶ ָהֶעְליֹוָנה ְוהַ  נּו ה ַהּנֱֶאָמן, אָ ּתַ

לּוֵחי ִרּבֹון ָהעֹוָלם ֵאֶלי ֵרי ֶחְלְקָך ׁשְ ָך, ַאׁשְ
ים  ִ ׁשּ קּול ְלׁשִ ׁשּוָבה, ׁשָ ַעל ּתְ ה ּבַ ַאּתָ ׁשֶ
ה ֶהֱחַזְרּתָ ֶאת  ָרֵאל, ְוַאּתָ ִרּבֹוא ִיׂשְ

ִכיָנתוֹ  רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ  ִלְמקֹומֹו, ַהּקָ
אֲ  ה. ּוִבְגָלְלָך ִיּגָ ָרֵאלַמְעָלה ּוַמּטָ  לּו ִיׂשְ
יִחים   ְוַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמם, ְוֵאין ּכֹחַ  ׁשִ ַלּמְ

ָך, ּוִבְגָלְלָך  ָרֵאל חּוץ ִמּמְ ִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ
ִדים   ָבִרים ִנְכּבָ ֵלם ּדְ ִבים. ַהׁשְ ֵהם ִמְתַעּכְ

ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר לּו, ׁשֶ   ט)(תהלים י ַהּלָ
ז ָרב ּוְמתּוִקים   ֱחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמּפַ ַהּנֶ

ַבׁש ְוֹנפֶ   ת צּוִפים.ִמּדְ

ִכיר,  ָאַמר לֹון, ָמאֵרי מְ  .49 ִגין ַהאי ׂשָ ִתיְבָתאן, ּבְ
ינּו   ּקִ ַלת ְצלֹוִתין, ּתַ ָלא ּתְ ָאֵתי ְלַקּבְ ִאיהּו ֶעֶבד, ּדְ ּדְ

ר ָנׁש, בִּ  ְלכֹון, ְלֶמֱהֵוי ּבַ ְתַלת  ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּדִ
ר ׁשְ  ְמַסּדֵ ֶעֶבד ּדִ ְרָכאן ַקְדָמִאין, ּכְ י ּבִ   ָבִחין ַקּמֵ

  

ְגַלל  .49 יָבה, ּבִ ֲעֵלי ַהְיׁשִ   ָאַמר ָלֶהם, ּבַ
א  ּבָ הּוא ֶעֶבד, ׁשֶ ִכיר ַהזֶּה, ׁשֶ ָ ל ַהׂשּ ְלַקּבֵ

ִפלּ  לֹׁש ּתְ ָנה  ׁשָ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ נּו ּבַ ּקְ ֹות, ּתִ
ָרכֹות שֶׁ  לֹׁש ּבְ ׁשָ ֶכם ִלְהיֹות ָהָאָדם ּבְ ּלָ

ָבִחים ִלְפֵני   ר ׁשְ ַסּדֵ ּמְ ֶעֶבד ׁשֶ ִראׁשֹונֹות ּכְ
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ֶעבֶ  ָרס  ָמאֵריּה. ּוְבֶאְמָצִעּיֹות, ּכְ ל ּפְ ְמַקּבֵ ד ּדִ
ָרס   ָנַטל ּפְ ֶעֶבד ּדְ אֵריּה. ּוְבַבְתָרֵאי, ּכְ ִמּמָ

אֵריּה, ְוָאִזיל ֵליּה.   ִמּמָ

ַקבֵּ  ּמְ מֹו ֶעֶבד ׁשֶ ל ִרּבֹונֹו, ּוָבֶאְמָצִעיֹּות ּכְ
מֹו ֶעֶבד  ָרס ֵמִרּבֹונֹו, ּוָבַאֲחרֹונֹות ּכְ ּפְ

ָר שֶׁ   ס ֵמִרּבֹונֹו ְוהֹוֵלְך לֹו.ּנֹוֵטל ּפְ

א, ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ְוִרְבָקה, ִאיהּו  ּובְ  .50 ִגין ּדָ
ַלח   ִריְך הּוא, ִיׁשְ א ּבְ ד קּוְדׁשָ א ְלַהאי, ּכַ ּלָ ַאְמּתַ

יֵליּה, בְּ  א ּדִ ִאיהּו ַעְבּדָ ִגין ְצלֹוָתא  ִלְמַטְטרֹון ּדְ
יּה,  ה  אּוַלי לֹא ֹתאבֶ  (בראשית כד)  ִאיהּו ֵייַמר ְלַגּבֵ

ה ָללֶ  ָ לֹומַ ָהִאׁשּ ר, אּוַלי ְצלֹוָתא ָלא  ֶכת ַאֲחַרי. ּכְ
ִריְך   א ּבְ ֵעי ְלֵמיָזל ֲאַבְתָראי. ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ּבָ
א,   ָחְכָמה ִאיהּו ַאּבָ בּוָעִתי זֹאת. ּדְ ְ יָת ִמׁשּ הּוא, ְוִנּקִ

נָ  ָגלּוָתא,  ּדְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַצִדיק, ְלַנְטָרא ׁשְ ִחית ּבְ
ן ׁשָ  ּמָ ִגיָנּה. ּוִמּתַ  ַלח ּבְ

  

ּום ֶזה  .50 ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוִרְבָקה הּוא ּוִמׁשּ
ַלח  רּוְך הּוא ִיׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ל ָלֶזה. ּכְ ָמׁשָ
ְגַלל  הּוא ַעְבּדֹו, ּבִ ֶאת ְמַטְטרֹון, ׁשֶ

ה, הּוא יֹאַמר אֵ  ִפּלָ (בראשית  ָליו:ּתְ
ה ָלֶלכֶ  כד) ָ ת  אּוַלי לֹא ֹתאֶבה ָהִאׁשּ

ה לֹא רֹוֶצהַאֲחַרי. כְּ  ִפּלָ  לֹוַמר, אּוַלי ַהּתְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלֶלֶכת ַאֲחַרי. ָאַמר לֹו ַהּקָ
ָחְכָמה ִהיא   ֻבָעִתי זֹאת. ׁשֶ ְ יָת ִמׁשּ הּוא: ְוִנּקִ
ִכיָנה  ֹמר ׁשְ יק, ִלׁשְ ַצּדִ יֹּוֶרֶדת ּבְ א, ׁשֶ   ַאּבָ

ְגָלָלּה. ַלח ּבִ ם ׁשָ ָ לּות, ּוִמׁשּ ּגָ  ּבַ

ִליַח, ַהב ִלי ִס יּה ַההּוא ר לֵ ָאמַ  .51 יָמִנין,  ׁשָ
ּתְ  א, ָאַמר  ְלִאׁשְ ַרּתָ ן ּבְ ּמָ ּתַ ְצלֹוָתא, ּדְ מֹוְדָעא ּבִ

ר אֹוַמר   ֲעָרה ֲאׁשֶ ִריְך הּוא, ְוָהָיה ַהּנַ א ּבְ קּוְדׁשָ
ה ְואָ  ּתֶ ְך ְוֶאׁשְ י ָנא ַכּדֵ ֵתה. ֵאֶליָה ַהּטִ (דף   ְמָרה ׁשְ

א ּדְ  רע''ח ע''ב)  לְוִאם ָלאו, ֶאּלָ ח ּכָ ּכַ ֵאָבִרין   ַאׁשְ
גּוָפא ַמְלָיין חֹוִבין  יּה ֵאֶבר ּדְ ַחת ּבֵ ּכָ (נ''א  , ְוָלא ַאׁשְ

ִאיהּו   באפי אברהם)  יּה ּתֹוָרה, ּדְ ְרָייא ּבֵ ְלׁשַ
ֶאְמָצִעיָתא. ְוָלא ִמְצָוה,   ַעּמּוָדא ּדְ ִדּיּוְקָנא ּדְ ּבְ

אִ  ִרְבָקה, ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ֲהָוהיהּו ּדִ (שיר השירים   ּדְ

ה בֵּ ב) ּנָ מּוִרים.  ין ַהחֹוִחיׁשֹוׁשַ ִעים ּגְ ִאיּנּון ְרׁשָ ם, ּדְ
י ְלַעְבֵדיּה ְמַטְטרֹון,  ן   (בראשית כד)  ָמּנֵ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ִהׁשּ

א,   קּוְדׁשָ ִאיהּו רּוָחא ּדְ ה, ּדְ ּמָ ִני ׁשָ יב ֶאת ּבְ ׁשִ ּתָ
ָהא ִמְצָוה אִ  א, רּוָחא ִאיהּו ּת ּדְ  ֹוָרה. יהּו ַנְפׁשָ

  

לִ ֹו אֹותָאַמר ל .51 ן ִלי ִסיָמִניֹו ׁשָ ם יַח: ּתֵ
ת. ָאַמר  ם ַהּבַ ָ ׁשּ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ָלַדַעת ּבַ

ֲעָר  רּוְך הּוא: ְוָהָיה ַהּנַ דֹוׁש ּבָ ר  [ה]ַהּקָ ֲאׁשֶ
ה ְוָאְמָרה   ּתֶ ְך ְוֶאׁשְ י ָנא ַכּדֵ ֹאַמר ֵאֶליָה ַהּטִ

ֵתה. ְוִא  ל ׁשְ ֶאְמָצא ּכָ א ׁשֶ ם לֹא, ֶאּלָ
לֹא ִנְמָצא ִאים ֲחָטִאים וְ ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ְמלֵ 

רֹות ּבֹו ּתֹוָרה,   (ִּבְפֵני ַאְבָרָהם)ּבֹו ֵאיָבר ִלׁשְ
ְדמּות ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ְולֹא  ִהיא ּבִ ׁשֶ
ָהְיָתה  ל ִרְבָקה, ׁשֶ מּות ׁשֶ ִהיא ּדְ ִמְצָוה, ׁשֶ

ין ַהחוֹ  ה ּבֵ ּנָ ִעים ׁשֹוׁשַ ֵהם ְרׁשָ ִחים, ׁשֶ
מּוִר  ה ִלְמַטְטר -ים ּגְ ֵמר ֹון ַעְבּדֹו: הִ ִצּוָ ָ ׁשּ

נִ  יב ֶאת ּבְ ׁשִ ן ּתָ ִהיא רּוַח ְלָך ּפֶ ה, ׁשֶ ּמָ י ׁשָ
ֲהֵרי ִמְצָוה ִהיא ֶנֶפׁש, רּוַח ִהיא  ַהּקֶֹדׁש. ׁשֶ

 ּתֹוָרה. 

א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, לֹא   .52 ּוְבִגין ּדָ
ְדָרׁש  ֲעשֶׂ ַהּמִ א ַהּמַ ה. ּוַבֲאָתר  הּוא ָהִעיָקר ֶאּלָ
ל ׁשֶ ַאֲחָרא  ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת  ָאְמרּו, ּכָ
יֶמת ְוכּו'. ִיְרַאת ֶחְטאֹו,  ְלָחְכָמת  ֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ

  

שְׁ  .52 ֲעֵלי ַהּמִ ְרׁשּוָה ּבַ ָנה, לֹא ְוָלֵכן ּפֵ
ְדָרׁש הּוא ָהִע  ֲעשֶׂ ַהּמִ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ה.  ּקָ

ְרַאת ֶחטְ  ּוְבָמקֹום יִּ אֹו ַאֵחר ָאְמרּו, ּכֹל ׁשֶ
קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקיֶֶּמת  
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ָאה.   א ִעּלָ ׁשּוָבה. ָחְכָמה, ַאּבָ ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ
ִאיִהי ִמְצוָ  ים ה' ְזֵעיָרא, ּדְ ד ַאְקּדִ ְרָיא  ּכַ ה, ׁשַ

ים ִיְרָאה  ִאיהּו ו'. ְוַכד ַאְק ָעֵליּה ּתֹוָרה, ּדְ  ּדִ
ָאה, ׁשַ  ִאיִהי ה' ִעּלָ ְרָייא ָעֵליּה ָחְכָמה,  ַלָחְכָמה, ּדְ

אן, ן. ּוִמּכָ ִאיִהי י'. ְוִאְקֵרי ּבֵ ִנים   (דברים יד) ּדְ ּבָ
ם ַלְיָי' ֱאלֵֹהיֶכם.   ַאּתֶ

ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה,  -ְוכּו'. ִיְרַאת ֶחְטאֹו 
ׁשּוָבה. ָחְכָמה  ָהָאב ָהֶעְליֹון.  -ּתְ

ים   ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ִהיא ִמְצָוה, שׁ ּכְ ה, ׁשֶ ֹוָרה  ה' ְקַטּנָ
ִהיא ו'. וּ ָעָליו ּתֹוָרה ים ִיְרָאה  , ׁשֶ ְקּדִ ּמַ ְכׁשֶ

ִהיא ה' ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֹוָרה ָעָליו ְלָחְכָמה,  ׁשֶ
ן.  ִהיא י', ְוִנְקָרא ּבֵ ָחְכָמה, ׁשֶ

אן ם ַלה'  (דברים יד) ּוִמּכָ ִנים ַאּתֶ ּבָ
 ֱאלֵֹהיֶכם. 

ִמי י''ה ְלעֹוָלם, וְ  ג)  (שמות ְוַהאי ִאיהוּ  .53 ֶזה  ֶזה ׁשְ
שס''ה. ִזְכִרי ִעם ו''ה,  ִמי ִעם י''ה, ִזְכִרי ו''ה. ׁשְ 

ּקּוִדין,  רמ''ח. ְוכֻ  ַהְיינּו תרי''ג ּפִ הּו תרי''ג. ּדְ ּלְ
ין, ְלֶמֱהֵוי לֹון חּוָלָקא   ִאְתְייִהיבּו ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ּדְ

ֵמיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשְ י ֵחֶלק   (דברים לב)  ּבִ ּכִ
 ְיָי' ַעּמֹו. 

  

ְ  ֶזה (שמות ג) ְוֶזהוּ  .53   -  י''ה -ִמי ׁשּ
ִמי ִעם י''ה  -ִזְכִרי ְלעָֹלם, ְוֶזה    - ו''ה. ׁשְ

ם  -שס''ה. ִזְכִרי ִעם ו''ה  רמ''ח. ְוֻכּלָ
נּו  ּתְ ּנִ ַהְינּו תרי''ג ִמְצוֹות ׁשֶ תרי''ג, ׁשֶ

שְׁ  ים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵחֶלק ּבִ מֹו. ְלָבִנים ְקדֹוׁשִ
תּוב ּכָ י ֵחֶלק ה' עַ  (דברים לב) ֶזהּו ׁשֶ  .ּמוֹ ּכִ

יְוַכד אַ  .54 ם ּתֹוָרה ְלִמְצָוה, אֹו ָחְכָמה  ְקּדִ
ת   א, ִמּדַ ֵמיּה ָעֵליּה ְלנּוְקּבָ ְך ׁשְ ְלִיְרָאה. ִאְתַהּפָ
א   ְך ֵליּה ּכֹּלָ ִאְתַהּפָ א הוה''י. ּדְ ַגְווָנא ּדָ ַהִדין, ּכְ

ין ְמזֹונוֹ  ְקִריַעת ַים  ְלִדיָנא, ְוָקׁשִ אֹוַרְייָתא, ּכִ ָתיו ּבְ
ַרֲחֵמי,    ָקָנא, א ּפּוְר וָנא ּדָ סּוף. ּוְכַגוְ  ִאם ָזכּו ִיְפקּון ּבְ

ֶטֶרם ָיבֹא ֵחֶבל   (ישעיה סו) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּבְ
ַרֲחֵמי. ְוִאי ָלאו   ָלּה ְוִהְמִליָטה ָזָכר, ְוִיְפקּון ּבְ

ַצֲעָר  ים ַרֲחֵמי, ְוִיְפקּון ּבְ ים  ַאְקּדִ ַאְקּדִ יר ּדְ ּפִ א. ְוׁשַ
מּוָה ַרּבֹוֵתינּו  א אֹוְק ִגין ּדָ י. ּובְ ַצֲעָרא ְוִדיָנא ְלַרֲחמֵ 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְלפּום ַצֲעָרא  
 ַאְגָרא. 

  

ים ּתֹוָרה ְלִמְצָוה אֹו ָחְכָמה  .54 ְקּדִ ּמַ ּוְכׁשֶ
מֹו ָעָליו ִלְנקֵ  ְך ׁשְ ָבה, ְלִיְרָאה, ִמְתַהּפֵ

מֹו ֶזה  ין, ּכְ ת ַהּדִ ְתהַ  -ִמּדַ ּמִ ְך  הוה''י. ׁשֶ ּפֵ
ּתֹוָרה ל ְלִדי ַהּכֹלוֹ  ים ְמזֹונֹוָתיו ּבַ ן, ְוָקׁשִ

ה, ִאם   ֻאּלָ מֹו ְקִריַעת ַים סּוף. ּוְכמֹו ֶזה ַהּגְ ּכְ
תּוב -ָזכּו  ּכָ (ישעיה  ֵיְצאּו ְבַרֲחִמים, ֶזהּו ׁשֶ
ֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל ָלּה ְוִהְמלִ סו) יָטה ָזָכר,  ּבְ

ים ַמְקּדִ  -ִאם לֹא ְוֵיְצאּו ְבַרֲחִמים. וְ 
ים  ְוֵיצְ  ֲחִמים,ָהַר  ִהְקּדִ אּו ְבַצַער. ְוָיֶפה ׁשֶ

ְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו  ַצַער ְוִדין ְלַרֲחִמים. ְוָלֵכן ּפֵ
ָנה, ְלפּום   ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ

 ַצְעָרא ַאְגָרא.

נַ  .55 ָקנּו ּדְ א, ִמּקֹוֶדם ּוַמּפְ ַנְפָקת ִאית ָלּה  ְפׁשָ ּדְ
נְ ַצֲעָרא, ְלבָ  ַרחֲ  ִפיַקתַתר ּדִ ֵמי. ְוָרָזא  ּבְ

ה ִמּלָ ְבִכי ָיבֹאּו, ְלָבַתר ּוְבַתֲחנּוִנים   (ירמיה לא) ּדְ ּבִ
א,  ְוֵעת ָצָרה ִהיא   (ירמיה ל) אֹוִביֵלם, ּוְבִגין ּדָ

ַרחֲ  קּון ּבְ ַע, ְוִיּפְ ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ֵמי. ּוְכַגְווָנא  ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

  

יֹּוֵצאת ֵיׁש   .55 ֶפׁש, ִמּקֶֹדם ׁשֶ ִויִציַאת ַהּנֶ
ַרֲחִמים. ְוסֹוד  יֹּוֵצאת ּבְ ָלּה ַצַער, ְלַאַחר ׁשֶ

ָבר  הַ  ְך  (ירמיה לא) -ּדָ ְבִכי ָיֹבאּו, ַאַחר ּכָ ּבִ
ְוֵעת  (שם ל) ֵלם. ְוָלֵכן,אֹוִבי  נּוִניםּוְבַתחֲ   -

ַע, ְוֵיְצאּו  ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ
ַלח  רּוְך הּוא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְבַרֲחִמים. ּוְכמֹו ׁשֶ
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ִריְך הּוא  א ּבְ ַלח קּוְדׁשָ ׁשָ ח  א ַאׁשְ ה, ְולָ ְלּיֹונָ ּדְ ּכַ
ַלח ָלְך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא   ְרָיא. ָהִכי ׁשָ ֲאָתר ְלׁשַ

ַקְדִמיָתא.  ּבְ

רֹות, ְך   ֶאת ַהיֹּוָנה ְולֹא ָמְצָאה ָמקֹום ִלׁשְ ּכָ
ַהְתָחלָ  ֱאָמן, ּבַ ַלח אֹוְתָך, רֹוֶעה ַהּנֶ  ה. ׁשָ

ִתיּוַמה  .56 הֹון. ּכְ ְרא   (שמות ב) ב ּבְ ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוּיַ ַוּיִ
הֹון   ַחת ּבְ ּכָ יִבין, ְוָלא ַאׁשְ הֹון ַחּיָ ֻכּלְ י ֵאין ִאיׁש. ּדְ ּכִ
א ַסְרַבת   לּוָתא. ּוְבִגין ּדָ ָקא ִמן ּגָ ִאיׁש זֹוֶכה ְלַאּפָ

ן, ְוַאְמַרת, ְלֵמי ּמָ ַיד   (שמות ד)  ָזל ּתַ ַלח ָנא ּבְ ׁשְ
ָלחּתִ  ים  ַאְנּתְ   . ְוָהא ׁשְ ְך ִיְתַקּיֵ ַההּוא ִזְמָנא, ּבָ גֹון ּבְ  ּכְ

ָרֵאל, יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים   (מיכה ז)  ִעם ִיׂשְ ּכִ
ֵרין   ְתָרָאה, ּתְ ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּוְבָגלּוָתא ּבַ

ח ּלַ יִחין ִיׁשְ יֹוָנה.   ְמׁשִ ין ּדְ ְדּפִ ֵרין ּגַ ְך, ָלֳקֵבל ּתְ ִעּמָ
אַ  גָ גּופָ ְנּתְ כְּ ּדְ ין.  א ּבְ ְדּפִ לּוָתא ְרִביָעָאה, ֵלית ָלְך ּגַ

גּוָפא,   ָרֵאל ּכְ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִיׂשְ א ּבְ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ְרחּו   יֹוָנה, ּוְבהֹון ּפַ ין ּדְ ְדּפִ ְתִרין ּגַ ְוַאְנּתְ ְוַאֲהרֹן, ּכִ

ָראֵ   ל. ִיׂשְ

  

ֶהם? .56 תּוב ּבָ ֶפן ּכֹ (שמות ב) ּוַמה ּכָ ה ַויִּ
י ַויְַּר ָוכֹה  ִעים,  א ּכִ ם ְרׁשָ ּלָ ּכֻ ֵאין ִאיׁש. ׁשֶ

ֶהם ִאיׁש זֹוֶכה ְלהֹוִציָאם  ְולֹא ָמָצאָת ּבָ
ם,   לּות. ְוָלֵכן ֵסַרְבּתָ ָלֶלֶכת ְלׁשָ ֵמַהּגָ
ה ָלח. ַוֲהֵרי ַאּתָ ׁשְ ַיד ּתִ ַלח ָנא ּבְ  ְוָאַמְרּתָ ׁשְ
ָך ִיְתַקיֵּם ִעם   אֹותֹו ְזַמן, ּבְ מֹו ּבְ ּכְ

ָר  יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ כִּ  כה ז)(מיֵאל,ִיׂשְ
לּות  ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות. ּוַבּגָ
יִחים,   ֵני ְמׁשִ ָך ׁשְ ַלח ִעּמְ ָהַאֲחרֹוָנה ִיׁשְ
מֹו גּוף  ה ּכְ ַאּתָ י ַכְנֵפי יֹוָנה. ׁשֶ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ ּכְ

לּות ָהְרבִ  ּגָ ָנַפִים. ְולֹא ּבַ יִעית, ֵאין ְלָך ּכְ
הַ  א ּבַ ָר ָהיּו  ְתָחָלהעֹוד, ֶאּלָ מֹו ִיׂשְ ֵאל ּכְ

י ַכְנֵפי יֹוָנה, ּוָבֶהן  ּתֵ ׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּכִ גּוף, ְוַאּתָ
ָרֵאל.  ְרחּו ִיׂשְ  ּפָ

ר   .57 ן ֶעׂשֶ ּמָ ִלילּו ּתַ ָלא ִאְתּכְ ּקּוָדא, ּדְ ֵלית ּפִ
יִּ  ְחּתִ יָבה ּתַ ּתֵ ים  ְסִפירֹות. ּבַ ִליׁשִ ים ּוׁשְ ִנּיִ ים ׁשְ

יָה. ְלַאְכְללָ  ֲעׂשֶ ּה, ּכֲֹהנִ ּתַ ְרֵאִלים.  א ּבָ ם ְוִיׂשְ ים ְלִוּיִ
הֹון, ּתֹוַרת ְיָי', ִאיִהי ְרִביִעית   ִכיָנה ִעּמְ יָבה ׁשְ ּתֵ

ְלָמא  ַהִהין, ה' ְר  יה''ו, ְלַאׁשְ ת ּבְ ׁשֶ ִביָעָאה. ּוְמׁשּוּלֶ
ין ּדְ  ְרּגִ ָרה ּדַ יּה ידוד. ְוַעׂשְ יּה,  ּבֵ ִלילּו ּבֵ ִאְתּכְ

ִאיּנּון יֹו''ד ֵה''א ָוא הּו  ''ו ֵה''א. ְלאִ ּדְ יָמא ּבְ ְתַקּיְ
ָרֵאל, ִיׂשְ ְיָי'   (דברים ד) ּבְ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ם ַלְיָי'   (דברים יד) ֱאלֵֹהיֶכם ְוגֹו', ִנים ַאּתֶ ּבָ
ַבר   צּוְלָמא ּדְ ְלָטנּוֵתיּה ּבְ ָמא ׁשֻ ֱאלֵֹהיֶכם. ַהאי ׁשְ

יֵליּה. ָנׁש  ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּדִ  , ְוַעל ּכָ

  

ר  ּלֹא נִ ְצָוה שֶׁ ֵאין ִמ  .57 ם ֶעׂשֶ ְכְללּו ׁשָ
ָבה סְ  ּתֵ ם  (בראשית ו) -ִפירֹות. ּבַ יִּ ְחּתִ ּתַ

ָה,  ֲעׂשֶ ים ּתַ ִליׁשִ ם ּוׁשְ ִניִּ ּה  ׁשְ ְלַהְכִליל ּבָ
ִכיָנה   ָבה ׁשְ ְרֵאִלים. ּתֵ ם ְוִיׂשְ ּכֲֹהִנים ְלִויִּ

ֶהם, ּתֹוַר  ת ה', ִהיא ְרִביִעית ַהִהין, ה'  ִעּמָ
לֶּ  יה''וְרִביִעית. ּוְמׁשֻ ת ּבְ ִלים ּבֹו ׁשֶ , ְלַהׁשְ

ֵהן  ְכְללּו בֹו, ׁשֶ ּנִ ָרגֹות ׁשֶ ר ּדְ יֱהִֹו''ה. ְוֶעׂשֶ
ֶהם יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. לְ  ִהְתַקיֵּם ּבָ

ָרֵאל, ִיׂשְ ה'   (דברים ד) ּבְ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ
ם ַלה'  (שם יד) ',ֱאלֵֹהיֶכם ְוגוֹ  ִנים ַאּתֶ ּבָ

ם ֶזה ְלטֹונֹו בְ  ֱאלֵֹהיֶכם. ׁשֵ ֶצֶלם ָהָאָדם, ׁשִ
ּלֹו. ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ׁשֶ  ְוַעל ּכָ

ִדיֵני ֲחָגִבי .58 א, ָלדּון ּבְ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ם,  ּפִ
ִחיָטה,   ִגים ַוֲחָגִבים ֵאיָנן ְטעּוִנין ׁשְ ַמר ּדָ ִאּתְ ּדְ

א ֲאִסיָפָתם ִהיא  ֶרת אֹוָתם. ָהִכי ָמאֵרי  ֶאּלָ ַהַמּתֶ
  

ִדיֵני ֲחגָ  ִמְצָוה ַאַחר זֹו ָלדּון .58 ִבים, ּבְ
ִגים ַוֲחָגִבים אֵ  ּנֱֶאַמר ּדָ יָנם ְטעּוִנים  ׁשֶ

ֶרת   ּתֶ א ֲאִסיָפָתם ִהיא ַהּמַ ִחיָטה, ֶאּלָ ׁשְ
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חִ ַמְתִניִתין, ֵאיָנן  ַמר  ְצִריִכין ׁשְ ִאּתְ א ּדְ יָטה, ֶאּלָ
א, ִחיּוָתן   יו. ַמה נּוֵני ַיּמָ ָאֶסף ַעל ַעּמָ ְגַוע ַוּיֵ הֹון ַוּיִ ּבְ

ַימָּ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ּבְ א, אּוף ּתַ
אֹוַרְייָתא, ְואִ  ד  ִחּיּוַתְייהּו ּבְ ן ִמָנּה ִמּיָ ְרׁשָ י ִאְתּפָ

יָנא ּנִ מַ  תנאין)'א  (נ' ֵמִתים. ּתַ ָבּה ִאְתָרּבּו  ְתִניִת ּדְ ין, ּדְ
א ַיֲעלּון  ּתָ ׁשְ ְבַיּבֶ א. ְוִאי ִאיּנּון ּדִ (נ''א  ַתִניֵני ַיּמָ

ְטָטא, ִאיּנּון ַמְייִתין.  ְלמַ יפלון) ּיָא, ְוָלא ַיְדִעין ְלׁשַ
ִאיּנּון ָמאֵרי  א  ֲאָבל ָאָדם ּדְ ָלה, ִאיּנּון ְלֵעיּלָ ַקּבָ

הּו ִאּתְ  הּו, ּבְ ּלְ ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהּיָם   )(בראשית א ַמר ִמּכֻ
א.   יָנּיָ ּנִ ִאיּנּון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּתַ ַמִים, ּדְ ָ ּוְבעֹוף ַהׁשּ

נִּ  דֹול, ַהּתַ ִריַח,   (ישעיה כז) ין ַהּגָ ָנָחׁש ּבָ
יכֹון בְּ (שמות כו) ָלֳקֵבל  ִריַח ַהּתִ ים. ְוַהּבְ ָרׁשִ  תֹוְך ַהּקְ

ָנה, ֵאיָנם ְצִריִכים  אֹוָת  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ְך ּבַ ם. ּכָ
ֶהם ּנֱֶאַמר ּבָ א ׁשֶ ִחיָטה, ֶאּלָ (בראשית   ׁשְ

ְגַוע ַויֵָּאֶסף ֶאלמט) יו. [ַעל] ַויִּ גֵ  ַעּמָ י ַמה ּדְ
יָּם, אַ ַהיָּ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ם ַחיּּוָתם ּבַ ף ּתַ

ּתֹוָרה, ְוִאם  ָנה ַחיּּוָתם ּבַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ
ה, ִמיָּד ֵמִתים. ִנְפָרִד  ּנָ ים ִמּמֶ
ין ּנִ ּה   (ַהַּתָּנִאים) ַהּתַ ּבָ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ל ַהּמִ ׁשֶ

יֵני ַהיָּם. וְ הִ  ּנִ יַּבָּ ְתַרּבּו ּתַ ּבַ ה  ִאם ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ
חֹות,  ִיְּפלּו)( ַיֲעלוּ  ִים ְולֹא יֹוְדִעים ִלׂשְ ַלּמַ

ָלה,  ֲעֵלי ַקּבָ ֵהם ּבַ ֵהם ֵמִתים. ֲאָבל ָאָדם ׁשֶ
ֶהם ֶנֱאַמרֵהם ְלמַ  ם, ּבָ ּלָ (בראשית   ְעָלה ִמּכֻ

מַ  א) ָ ֵהם  ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהיָּם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ִים, ׁשֶ
ינִ  ּנִ ָנה, ּתַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ קאל  (יחז ים,ּבַ

נִּ  כט) ִריַח,   [ן]ים ַהּתַ דֹול, ָנָחׁש ּבָ ַהּגָ
ֶנֶגד תֹוְך  (שמות כו) ּכְ יכֹן ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ

ים.  ָרׁשִ  ַהּקְ
יָנן  .59 ַתּנִ ִזְמָנא ּדְ ָנה, ִאית   (דתנינין) ּבְ ָמאֵרי ִמׁשְ

הֹון ַמֲחלֹוֶקת, ּוַמְקׁשִ  ַלע  ּבְ א ְלָדא, ּבָ ין ּדָ
ּלֹא ִהִגיַע   ְלִמיד ְזֵעיר, ְלַחְבֵריּה. ְוַהאי ִאיהּו ּתַ  ׁשֶ

יב ִמיָתה.  א    ְלהֹוָרָאה, ּומֹוֶרה, ַחּיָ ִוין ּדָ ְוִאי ִאיּנּון ׁשָ
הֹון   ַמר ּבְ ָיא, ִאּתְ הֹון ַמֲחלֹוֶקת ְוקּוׁשְ ְלָדא, ְוִאית ּבְ

סּוָפה, וְ  (במדבר כא) ְלסֹוף,  אֹוְקמּוָה  ְוֶאת ָוֵהב ּבְ
סוֹ   ָפּה. ַאֲהָבה ּבְ

  

ּתַ  .59 ְזַמן ׁשֶ עֲ ּבִ יִנים ּבַ ָנה ֵיׁש  ּנִ ׁשְ ֵלי ַהּמִ
ֶהם מַ  ים ֶזה ּבָ ַעל ֶזה, ּבֹוֵלַע ֲחלֶֹקת ּוַמְקׁשִ

יַע   ּלֹא ִהּגִ ְלִמיד ָקָטן ׁשֶ ֶאת ֲחֵברֹו. ְוֶזהּו ּתַ
ְלהֹוָרָאה ּומֹוֶרה, ַחיָּב ִמיָתה. ְוִאם ֵהם  

ִוים ֶזה ָלֶזה ָיה,   ׁשָ ֶהם ַמֲחלֶֹקת ְוֻקׁשְ ְוֵיׁש ּבָ
ֶהם  ּסֹוף,ֶנֱאַמר ּבָ ְוֶאת ָוֵהב  ר כא)(במדב ּבַ

ס סּוָפה, ּוֵפְרׁשּוָה ַאֲהָבה ּבְ  ֹוָפּה. ּבְ

יּה, ְוָאַמר   .60 ַמן ְלַגּבֵ א ִאְזּדְ ָהִכי, ָהא נּוָנא ַרּבָ ַאּדְ
ים   (במדבר כד)  ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא,  ֶבָך ְוׂשִ ֵאיָתן מֹוׁשָ

סֶּ  ְמסַ ּבַ ְנָיא ּדִ ָך. ּתַ ָהא נַלע ִקּנֶ יַע ָלְך. ּדְ לַ ּיֵ ּסֶ ע  ּוִנין ּבַ
ְנָיא. ֵאיָתִנים   ִהּפּוָכא, ּתַ ְלהֹון, ֵאיָתן ּבְ א ּדִ ִקּנָ

ִאים. אִ  ּנָ ִהּפּוְך ַאְתָוון, ּתַ ָהא  ּבְ ְייהּו, ּדְ ר ִמּנַ ּמַ ְסּתְ
ה ּוְכַבד ָלׁש  ַבד ּפֶ ָבֵעי  ַאְנּתְ ּכְ ֹון, ּוַמאן ּדְ

א,ְלַאְתְקפָ  נּוֵני ַיּמָ ַלע ּדְ ּסֶ ָמאֵרי ַמְתִניִתין א ּבַ ,  ּדְ
ִאיּנּון ּתַ  ָנא ֲחִדיָדא  ּדְ יף, ִליׁשָ ּקִ ֵעי ְלֶמֱהֵוי ּתַ ִאים, ּבָ ּנָ

  

ג גָּ  .60 ְך ֲהֵרי ּדָ ין ּכָ ן ֵאָליו ּבֵ ּמֵ דֹול ִהְזּדַ
ֵאיָתן   (שם כד) ַמר, רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן,ְואָ 

ֶבָך וְ  ַלעמֹוׁשָ ּסֶ ים ּבַ ַסיֵַּע   ׂשִ ּמְ ְנָיא ׁשֶ ָך. ּתַ ִקּנֶ
ֶהם,  ְלךָ  ּלָ ן ׁשֶ ֶסַלע ַהּקֵ ִגים ּבְ ֲהֵרי ּדָ , ׁשֶ

ִהּפּוְך  ִהּפּוְך  -ֵאיָתן ּבְ ְנָיא. ֵאיָתִנים ּבְ ּתַ
ִאים -אֹוִתיֹּות  ּנָ ֲהֵרי ּתַ ֵמר ֵמֶהם, ׁשֶ ָ . ִהׁשּ

ה ּוְכַבד ָלׁשוֹ אַ  ַבד ּפֶ ה ּכְ רֹוֶצה  ּתָ ן, ּוִמי ׁשֶ
סֶּ לְ  ֲעֵלי ַהֲחִזיק ּבַ ל ּבַ ֵגי ַהיָּם, ׁשֶ ל ּדְ ַלע ׁשֶ

ִאים, ָצִריְך ִלְהיֹות   ּנָ ֵהם ּתַ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
יף,  ּקִ ֶדת ֲחִריָפה, ִלְנקֹב ַעד ּתַ ָלׁשֹון ְמֻחּדֶ

הוֹ  יָעה ַלּתְ ּגִ ּמַ ם. ׁשֶ ָ ׁשּ דֹוָלה ׁשֶ  ם ַהּגְ
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ָמֵטי ִלְתהֹוָמא   (דלינקוב) ֲחִריָפא, ִליְנקּוב ַעד ּדְ
ן.  ַתּמָ א ּדְ  ַרּבָ

י עֹוד (חבקוק ב) .61   ָחזֹון ַלּמֹוֵעד  (דף רע''ט ע''א) ּכִ
ֵפַח ַלּקֵ  ב, ְואֹוְקמּוָה  ְוּיָ ַהאי ְקָרא נֹוֵקב  ץ ְולֹא ְיַכּזֵ ּדְ

ָנִחית   א. ַמאן הּוא ּדְ הֹוָמא ַרּבָ ְוּיֹוֵרד, ַעד ּתְ
א אַ  א, ֶאּלָ ָחא ִזְמָנא ּדָ ּכְ א, ְלַאׁשְ ,  ִלְתהֹום ַרּבָ ְנּתְ

ךְ  ַמר ּבָ ִאּתְ ַהְרֵרי ֵאל   ו)ים ל(תהל ּדְ ִצְדָקְתָך ּכְ
הוֹ  ֶטיָך ּתְ ּפָ מָ ִמׁשְ ה. ּכַ ה ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ם ַרּבָ

ֲהלָ  א ְלעּוְמָקא ּדַ ָבעּו ְלַנְחּתָ ן  ּדְ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ָכה, ְלַאׁשְ
ן, ְוָלא ְסִליקּו. ְוַאף ַעל   ּמָ ֻפְרָקָנא, ְוַנְחּתּו ּתַ ֵקץ ּדְ

ב ּדְ  יׁש ּגַ ַפּטִ ְנהֹון ֲהַות ּכְ  ְיפֹוֵצץ ֶסַלע, ֲחִליׁש  ִליׁשָ
ּטִ  ְלהֹון, ְלַנְק ּפַ ַההּוא יׁש ּדִ ֶסַלע. ּוַמאן  ָבא ּבְ

ָלא ְרׁשּו, ָאָתא   ַההּוא ֶסַלע ּבְ יֵליּה ּבְ ְנִקיבּו ּדִ ּדִ
ָכא ֵליהּ  ְ ְנִקיבּו ָלּה, ַעד  ִחְוָיא ְלַנׁשּ . ְוִאית ַאֲחָרִנין ּדִ

ָמטּו ִלְתהֹוָמא  מָּ  ּדְ א, ְוָלא ְסִליקּו ִמּתַ  ן.ַרּבָ

  

י עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ְוָיֵפַח ַלקֵּ  .61 ץ ְולֹא ּכִ
סּוק ֶזה נֹוֵקב (חבקוק ב) בְיַכזֵּ  ּפָ . ּוֵפְרׁשּוָה ׁשֶ

יֹּוֵרד   ה. ִמיהּו ׁשֶ הֹום ַרּבָ ְויֹוֵרד ַעד ּתְ
ה,  א ַאּתָ ה ִלְמצֹא ְזַמן ֶזה? ֶאּלָ ִלְתהֹום ַרּבָ

ךָ  ּנֱֶאַמר ּבְ הַ  (תהלים לו) ׁשֶ ְרֵרי ִצְדָקְתָך ּכְ
ה בַּ ֵאל ִמשְׁ  ּמָ ה. ּכַ הֹום ַרּבָ ֶטיָך ּתְ ֲעֵלי  ּפָ
ָנה  ָרצּו לָ ִמׁשְ ֶרֶדת ְלעֶֹמק ַהֲהָלָכה ׁשֶ

ם  ה, ְוָיְרדּו ׁשָ ֻאּלָ ם ֶאת ֵקץ ַהּגְ ִלְמצֹא ׁשָ
ׁשֹוָנם ָהְיָתה   ּלְ ב ׁשֶ ְולֹא ָעלּו. ְוַאף ַעל ּגַ
יׁש  ּטִ יׁש ְיפֹוֵצץ ֶסַלע, ָחַלׁש ַהּפַ ַפּטִ ּכְ

הֶ  ּלָ ּנֶֶקב ׁשֶ אֹותֹו ֶסַלע. ּוִמי ׁשֶ ם ִלְנקֹב ּבְ
ּלֹו בְּ  לֹא ְרשׁ אֹותֹו ֶסַלע ׁשֶ א ָנָחׁש ּבְ ּות, ּבָ

ְקבּו אֹותֹו,  ּנָ ִלְנׁשְֹך אֹותֹו. ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ׁשֶ
ם. ָ ה, ְולֹא ָעלּו ִמׁשּ יעּו ִלְתהֹום ַרּבָ ִהּגִ  ַעד ׁשֶ

ל ַמאן ּדְ  .62 ִתיָחא, ּכָ א ּפְ נּוְקּבָ ֲהָוה  ּוְבִזְמָנא ּדְ
ן, ָלא ֲהָוה ְסִליק. ּוָמׁשִ  ּמָ ִוד נָ  יחַ ָנִפיל ּתַ ן ּדָ ַפל  ּבֶ

ן ּמָ ָחד ִאיהוּ  ּתַ ן יֹוֵסף. ּדְ יַח ּבֶ ָעִני   (זכריה ט) ִעם ָמׁשִ
כֹור   (דברים לג)  ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור. ְוַחד ִאיהּו, ּבְ

ן יֹוֵסף. ְוַהאי ִאיהוּ  יַח ּבֶ א ָמׁשִ י  (שמות כא) ׁשֹורֹו, ּדָ ּכִ
ה ׁש ֶרה ִאי ִיכְ  ּמָ ּנּו ְוָנַפל ׁשָ ֹור אֹו  ׁש ּבֹור ְולֹא ְיַכּסֶ

ר ַנְפֵלי. ְוִאיִהי  . ּוְבִגין ֲחמֹור  יַח, ּבַ א ִאְקֵרי ָמׁשִ ּדָ
ַמר ָעָלּה, ְתַרְייהּו, ְוִאּתְ ָנְפָלה לֹא   (עמוס ה)  ַנְפַלת ּבַ

ָרֵאל. ְוַאְנּתְ הּוא תּוַלת ִיׂשְ (שמות  תֹוִסיף קּום ּבְ

ַעל ַהבּ כא) ת  ֹור ְיׁשַ ּבַ יב ִלְבָעָליו. ְוַהּמֵ ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ
יחַ ְהֶיה ּלֹו, ּדָ יִ  ָעִתיד   א ָמׁשִ ן יֹוֵסף, ּדְ ּבֶ

 (מצאתי כאן חלק כמו ד' שורות ונראה שחסר)  ְלִאְתָקְטָלא. 

  

ָהָיה   .62 ל ִמי ׁשֶ תּוַח, ּכָ ַהּנֶֶקב ּפָ ּוִבְזַמן ׁשֶ
יַח בֶּ  ם, לֹא ָהָיה עֹוֶלה. ּוָמׁשִ ִוד נֹוֵפל ׁשָ ן ּדָ

אֶ  ן יֹוֵסף. ׁשֶ יַח ּבֶ ם ִעם ָמׁשִ ָחד ָנַפל ׁשָ
רֵֹכב ַעל ֲחמֹור, ְוֶאָחד ָעִני וְ  ט) (זכריה הּוא
ן  (דברים לג)הּוא יַח ּבֶ כֹור ׁשֹורֹו, ֶזה ָמׁשִ ּבְ

י ִיְכֶרה ִאׁש ּבֹור   (שמות כא) יֹוֵסף. ְוֶזהוּ  ּכִ
ֹור אֹו ֲחמֹור ה ׁשּ ּמָ ּנּו ְוָנַפל ׁשָ . ְולֹא ְיַכּסֶ

ר ַנְפֵלי. ְוִהיא נָ  יַח ּבַ ׁשִ ְפָלה ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהּמָ
ָנְפָלה   (עמוס ה) ר ָעֶליָה,ם, ְוֶנֱאמַ ַאֲחֵריהֶ 

ה  ָרֵאל. ְוַאּתָ תּוַלת ִיׂשְ לֹא תֹוִסיף קּום ּבְ
יב  ֶסף ָיׁשִ ם ּכֶ ּלֵ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ הּוא ּבַ

ת ִיְהֶיה ּלֹו (שמות שם) ִלְבָעָליו ֶזה   -. ְוַהּמֵ
י ָעִתיד ְלֵהָהֵרג. ָמׁשִ ן יֹוֵסף ׁשֶ  ַח ּבֶ

גִ  .63 ַלת,  אי ַאְרבַּ ַוּדַ יֵניּה. ּדְ ָנַחת ּבְ ִליֹות ֲהוֹו, ּתְ ע ּגָ
ִאיּנּון ּתֹהּו, ַקו   ֱאגֹוָזא, ּדְ ין ּדֶ ַלת ְקִליּפִ ֻליֹּות  .63  ָלֳקֵבל ּתְ ע ּגָ אי ַאְרּבַ ּדַ ּוַ ְגָללֹו. ׁשֶ ָיַרד ּבִ

לֹ  ֶנֶגד ׁשְ לֹׁש ּכְ ׁש ְקִלּפֹות ָהֱאגֹוז,  ָהיּו. ׁשָ
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ְנָייָנא ּבֹהּו, ֲאָבִנין   ֱאגֹוָזא. ּתִ ה ְירֹוָקא ּדֶ ָירֹוק, ְקִליּפָ
אִ  ִמין, ּדְ ל ָמקֹום  ְמפּוּלָ ִמּכָ יִפין, ּדְ ּקִ יּנּון ְסָלִעים ּתַ

ְסק  ְייהוּ ּפַ ָמה פְּ  ּו ִמיּנַ ָקא  ּכַ ָסקֹות, ְוָנִקיט לֹון, ְלַאּפָ
א ִאְתְקִריאּו ֲאָבִנים   אֹוַרְייָתא. ּוְבִגין ּדָ א ּדְ ַמּיָ
ִליָתָאה,   ה ּתְ ְייהּו ַמִיין ָנְפִקין. ְקִליּפָ ִמּנַ מֹות, ּדְ ְמפּוּלָ

לוּ  ִקיָקא, ּגָ ֲהָוה ְזֵעיר, ְוַהאי  ּדְ ִליָתָאה, ּדְ ָתא ּתְ
לּותָ ִאיהּו ְוחֹ  ְך. ּגָ ה, ָחָלל  א ְרִביָעאָ ׁשֶ הֹום ַרּבָ ה, ּתְ

ֱאגֹוָזא. ְוַהאי ִאיהּו, ֵני   (בראשית א) ּדֶ ְך ַעל ּפְ ְוחֹׁשֶ
 ְתהֹום. 

הּו  ֵהם: ּתֹ ה ְיֻרקָּ ַקו ָירֹק,  -ׁשֶ ל  ְקִלּפָ ה ׁשֶ
ִני ּבֹהּו ָהאֱ  מֹות,   -גֹוז. ׁשֵ ֲאָבִנים ְמֻפּלָ

ָנה   ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ ֵהם ְסָלִעים ֲחָזִקים, ׁשֶ ׁשֶ
ה ְפָסקֹות, ְוָלְקחּו אֹוָתם  ּמָ ְסקּו ֵמֶהם ּכַ ּפָ

ל ַהּתֹוָרה, וְ  ָלֵכן ִנְקְראּו ְלהֹוִציא ַמִים ׁשֶ
ֶהם יוֹ  ּמֵ מֹות, ׁשֶ ְצִאים ַמִים. ֲאָבִנים ְמֻפּלָ

ה שְׁ ְק  לּות ִלּפָ יָקה, ּגָ ּקִ ית, ּדַ ִליׁשִ
ְך.  ה, ְוֶזהּו ְוחֹׁשֶ ָהְיָתה ְקַטּנָ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ׁשְ

לּות ְרִביִעית  ה, ֲחַלל  -ּגָ הֹום ַרּבָ ּתְ
ֵני  (בראשית א) ָהֱאגֹוז. ְוֶזהוּ  ְך ַעל ּפְ ְוֹחׁשֶ

 ֹום. ְתה
ה ׁשֹור,  .64 ּמָ ָנַפל ׁשָ ְכִתיב  ְוִאְתְקֵרי ּבֹור, ּדְ א ּדִ   ּדָ

יֹוֵסף,  ַמר   (דברים לג)  ּבְ ִאּתְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו. ּדְ ּבְ
יּה, א   (בראשית לז) ּבֵ ִליכּו אֹותֹו ַהּבֹוָרה. נּוְקּבָ ׁשְ ַוּיַ

כּוָרא  א. ְוַהּבֹור ֵרק, ּדְ יׁשָ ָלא  (נ''א דבורא) ּבִ , ֵרק ּבְ
ים ֵיׁש ּבֹו. ְוָדא  ָרה, ֲאָבל ְנָחׁשִ ּתוֹ  ים ְוַעְקַרּבִ

לּוָתא ְרִבי ים  ּגָ ִעים ָמֵלא ְנָחׁשִ ְרׁשָ ָעָאה, ּדֹור ּדִ
ים ְועַ  ְנָחׁשִ ִאים ּכִ ים, ַרּמָ ַעְקִרין  ְוַעְקַרּבִ ים, ּדְ ְקַרּבִ

ְקָרא, ָעַלְייהּו   ָנן, ְוַדְייִנין ְלׁשַ ַרּבָ י ּדְ ִמּלֵ
ַמר,  ׁש. יָה ְלרֹא ָהיּו ָצֶר  איכה א)(ִאּתְ

  

ּמָ  .64 ַפל ׁשָ ּנָ ה ׁשֹור, ֶזה  ְוִנְקָרא ּבֹור, ׁשֶ
יֹוֵסףשֶׁ  תּוב ּבְ כֹור ׁשֹורֹו  (דברים לג) ּכָ ּבְ

ּנֱֶאַמר ּבוֹ  ִלכּו  (בראשית לז) ָהָדר לֹו, ׁשֶ ַויַּׁשְ
  - ֹאתֹו ַהּבָֹרה, ְנֵקָבה ָרָעה. ְוַהּבֹור ֵרק 

ים ִלי תֹוָרה, ֲאבָ , ֵרק בְּ (ִּדּבּור)  ָזָכר ל ְנָחׁשִ
לּותְוַעְק  ים ֵיׁש ּבֹו. ְוזֹו ַהּגָ ָהְרִביִעית,   ַרּבִ

ים,  דּ  ים ְוַעְקַרּבִ ִעים ָמֵלא ְנָחׁשִ ל ְרׁשָ ֹור ׁשֶ
ים ְוַעְקַרבִּ  ְנָחׁשִ ִאים ּכִ עֹוְקִרים  ַרּמָ ים, ׁשֶ

ֶקר, ֲעֵליֶהם  ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ְוָדִנים ְלׁשֶ ּדִ
 .ּו ָצֶריָה ְלרֹאשׁ ָהי (איכה א) ֶנֱאַמר

י אֵ  (שמות ב)  .65 ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוּיַ ין ִאיׁש  ַוּיִ
יִ  א ֵעֶרב ַרב, ְוָדא ּדְ יַעּיָ ין ַרׁשִ ִאּלֵ ָרֵאל, ּבְ סֹוף  ׂשְ ּבְ

פּוְרָקָנא נֹוֵקב ַעד   א ֵקץ ּדְ לּוָתא. ּוְבִגין ּדָ ּגָ
וֶ  הֹום הּוא ַהּמָ ה. ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּתְ הֹום ַרּבָ ת  ַהּתְ

ִהיפּוְך אַ  א ֲעִנּיּוָתא, ַאְנּתְ  ְתָוון, ְוֵלית מָ ּבְ ֶות ֶאּלָ
ן. ְנחִ  ּמָ י  יַתת ּתַ א, ַקּמֵ ִריר ְלֵעיּלָ ְוָהא ָקא ִאְתּבְ

הּו ַנְחִתי ִאים ַוֲאמֹוָרִאים, ְוֻכּלְ ּנָ ְתהֹוָמא  ּתַ ִגיָנְך ּבִ ן ּבְ
יָעא ָלְך.   ְלַסּיְ

  

י ֵאין   .65 ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַויְַּרא ּכִ (שמות   ִאישׁ ַויִּ
ִעים   ל, שֶׁ ב) ְרׁשָ ָרֵאל ַהְמעָֹרִבים ּבָ ִיׂשְ

לּו, עֵ  ּום   ֶרב ַרב, ְוֶזהַהּלָ לּות. ּוִמׁשּ סֹוף ַהּגָ ּבְ
הֹום  לּות נֹוֵקב ַעד ּתְ ְך ֵקץ ַהּגָ ה. ּכָ ַרּבָ

ִהּפּוְך  ֶות ּבְ הֹום הּוא ַהּמָ ֱאָמן, ּתְ ְורֹוֶעה ַהּנֶ
א ֲעִניּוּ  ה  אֹוִתיֹּות, ְוֵאין ָמֶות ֶאּלָ ת, ַאּתָ

ם. ַוֲהֵריָיַרְד  ֵרר ְלַמְעָלה ִלְפֵני   ּתָ ׁשָ ֶזה ִהְתּבָ
ִאים ְוהָ הַ  ּנָ ם יֹוְרִדים ּתַ ָאמֹוָרִאים, ְוֻכּלָ

הֹום ְלַסיֵַּע ְלָך.  ִבְגָלְלָך ַלּתְ

ִגין   .66 הּו, ּבְ ּלְ יר ִמּכֻ יַע ָלְך ַיּתִ ְמַסּיֵ ְנָיא ּדִ ְוַאְנּתְ ּתַ
ַאְנּתְ ִלְוָיָתן  אוֹ  (נחש בריח) ּדְ א ּדְ ַיּמָ ַרְייָתא,  ּדְ

ָכל נּוִנין ִלְוָיָתן ִאְתְקֵר ָמאֵר  ם  יּה ּדְ י, ַעל ׁשֵ
  

ַסיֵַּע ְלָך יֹוֵתר ה ּתַ ְוַאּתָ  .66 ּמְ ְנָיא ׁשֶ
ם, ִמׁשּ  ּלָ ה ִמּכֻ ַאּתָ (ָנָחׁש  ִלְוָיָתן ּום ׁשֶ

ִגים  ָּבִריַח) ל ַהּדָ ַעל ּכָ ל ָים ַהּתֹוָרה, ּבַ ׁשֶ
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יהּ אוֹ  ַמר ּבֵ ִאּתְ י ִלְוַית ֵחן ֵהם   (משלי א) ַרְייָתא, ּדְ ּכִ
ָך. ּובָ  יַע ְיָי'.   (תהלים לו) ךְ ְלרֹאׁשֶ ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ י ָימּות   (במדבר יט) ָאָדם ּדְ ָאָדם ּכִ
אֶֹהל, וְ  , ֵאין ַהּתֹוָרה  אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבְ

אִמְתַק  יֶמת ֶאּלָ ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֵליָה, ְוֵלית   ּיֶ ִמי ׁשְ ּבְ
א ֲעִנּיּוָתא. ּוְבהֵ  י ָהָאֶרץ,  ִמיָתה ֶאּלָ ין ַעּמֵ ָמה, ִאּלֵ

חֹות ָמאֵרי   ֶרד ּתְ ּפֶ ּסּוס ּכַ ְפָיין ּכַ ִאיּנּון ִמְתּכַ ּדְ
 ַמְתִניִתין. 

ּנֱֶאַמר  ם ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִנְקָרא ִלְוָיָתן, ַעל ׁשֵ
הּ  ָך,  (משלי א) ּבָ י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלרֹאׁשֶ ּכִ
יַע ה'. ם וּ ָאָד  ו)(תהלים ל ּוְבךָ  ְבֵהָמה תֹוׁשִ

ּנֱֶאַמר ּבוֹ  -ָאָדם  י ם כִּ ָאָד  (במדבר יט) ׁשֶ
ָנה, ֵאין  ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֹאֶהל, ּוֵבֲארּו ּבַ ָימּות ּבְ
ִמית  ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ ַהּתֹוָרה ִמְתַקיֶֶּמת ֶאּלָ
א ֲעִניּּות.  ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְוֵאין ִמיָתה ֶאּלָ

י -ּוְבֵהָמה  ים ץ, שֶׁ ָהָאֶר  ֵאּלּו ַעּמֵ ֵהם ִנְכּפִ
עֲ  ַחת ּבַ מֹו סּוס ּוֶפֶרד ּתַ נָ ּכְ ׁשְ  ה. ֵלי ַהּמִ

ַתח   .67 א ָאָתא, ּפָ ָהִכי ָהא ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ַאּדְ
ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַמאן ִאיהּו  
א, ַהאי ִאיהּו   ִלְוָיָתן. ָאַמר ֵליּה ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ

ַדְרגֵּ  ַמר  ּמּוָד יּה עַ ּדְ ִאּתְ יק, ּדְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוַצּדִ א ּדְ
א  יּה, ּגּוף ּובְ בֵּ  ַיּמָ י ּבְ ֵביָנן ַחד. ְוִאְתַרּבֵ ִרית ַחׁשְ

א ִעלָּ  ִאיִהי ִאיּמָ א, ּדְ ָבּה ְמַייֲחִדין  ּדָ ָאה, ָים, ּדְ
ִאיּנּון ָים   ִריְך הּוא כ''ה כ''ה ַאְתָוון, ּדְ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ

ן, וְ  ּבָ חּוׁשְ הּ   ִאיהוּ ּבְ . ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ַוָדאי  ּבָ
ַפת ַהּיָם, ְוָעְלָמא ָקֵאי ַעל  ָקִאים ַעל ׂשְ ִלְוָיָתן ּדְ 

א ירֹוי, ּדָ ָכל   (משלי י)ְסַנּפִ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ּדְ ַצּדִ
ָאה   א, ַזּכָ ָעְלָמא ָקִאים ֲעלֹוי. ָאַמר ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ

 ן חסר) (כא חּוָלָקְך ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא.

  

ְך ֲהֵרי .67 ין ּכָ דוֹ  (ָּבא) ּבֵ נֹוָרה ַהּקְ ה.  ַהּמְ ׁשָ
ַתח הָ  ֲעֵלי  ּפָ ֱאָמן ְוָאַמר, ּבַ רֹוֶעה ַהּנֶ

נֹוָרה  ָנה, ַמהּו ִלְוָיָתן? ָאַמר לֹו ַהּמְ ׁשְ ַהּמִ
תֹו ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי,  ְרּגָ ּדַ ה, ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ּנֱֶאַמר ּבֹו ּגּוף ּוְבִר  יק, ׁשֶ בִ ית נֶ ְוַצּדִ ים ְחׁשָ
ִהיא ָים ֶזה, ׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ָהֵאם   ְלֶאָחד. ְוִהְתּגַ

דֹוׁש ָהֶעְליוֹ  ּה ְמַיֲחִדים ֶאת ַהּקָ ּבָ ָנה, ָים, ׁשֶ
רּוְך הּוא כ''ה כ''ה אוֹ  ֵהם ָים  ּבָ ִתיֹּות, ׁשֶ

ֱאָמן,   ּה. ָאַמר רֹוֶעה ַהּנֶ ּבֹון, ְוהּוא ּבָ ֶחׁשְ ּבְ
עֹוֵמד ַעל  ְוָיָתן ׁשֶ ּלִ אי ׁשֶ ַפתַוּדַ ם  ַהיָּ  ׂשְ

יָריו, ֶזה ַצּדִ  יק ְיסֹוד ְוָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ְסַנּפִ
ל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ָעָליו. ָאַמר עֹולָ  ּכָ ם, ׁשֶ

ה, ַאשְׁ  דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֵרי ֶחְלְקָך רֹוֶעה ַהּמְ
ֱאָמן.  ַהּנֶ

ּה,   .68 ֵתיֵתי ַאְנּתְ ְלַגּבָ ָגלּוָתא, ַעד ּדְ ת קֹול ּבְ ּבַ
ַאְנּתְ קֹול ּדִ  ָמה  , ּדְ יָלהּ ּדְ ְעָלּה, ּכְ ת ּבַ ה ּבַ ָכל ִאׁשָ

ַאּתְ ָאמֵ  ִהי לוֹ ּדְ ה ִאיִהי ָלְך,   ר ַוּתְ ְלַבת. ְמאֹוָרׂשָ
ה. (ד''א עאלת עמיה) ֲעַדִיין ָלא ַעְבַדת ּה ַלחּוּפָ  ִעּמָ

  

ה  .68 ֹבא ַאּתָ ּתָ לּות, ַעד ׁשֶ ּגָ ת קֹול ּבַ ּבַ
ל ִא  ּכָ ּה, ׁשֶ ּלָ ה קֹול ׁשֶ ַאּתָ ה  ֵאֶליָה, ׁשֶ ָ ת ׁשּ ּבַ

ִהי לֹו ְלבַ בַּ  ּנֱֶאַמר ַוּתְ מֹו ׁשֶ ת. ְעָלּה, ּכְ
ת הִ  יא ְלָך, ַוֲעַדִין לֹא ְמֹאֶרׂשֶ

יָת  ה. (ִנְכַנְסָּת)ָעׂשִ ּה ַלֻחּפָ  ִעּמָ
ה ְוֵאין   .69 ֲעָרה ַהְמאֹוָרׂשָ ַמר, ָצֲעָקה ַהּנַ ִאּתְ

יָלהּ  א ּדִ א, ִאיּמָ ִכיְנּתָ יַע ָלּה. ָהִכי ׁשְ (נ''א  מֹוׁשִ

יַע ָלּה, ַעד  ֶקת עַ , צֹועֶ עלאה) ָנה, ְוֵאין מֹוׁשִ ל ּבְ
ֵייתֵ  ִאיהּו  י ַעּמּוָדא ּדְ ּדְ ִגיָנּה, ּדְ ֶאְמָצִעיָתא ּבְ

  

ָצֲעָקה  כב) רים (דב ֶנֱאַמר .69
ֲעָר  ה ְוֵאין מֹושִׁ [ה]ַהּנַ ךְ ַהְמֹאָרׂשָ  יַע ָלּה. ּכָ

הּ  ּלָ ִכיָנה, ָהֵאם ׁשֶ ְ , צֹוֶעֶקת (ָהֶעְליֹוָנה) ַהׁשּ
יָֹּבא  יַע ָלּה, ַעד ׁשֶ ָנּה ְוֵאין מֹוׁשִ ַעל ּבְ
הּוא  ִביָלּה, ׁשֶ ׁשְ ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ּבִ
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ַמר,  ְבִגיָנּה ִאּתְ יַע. ּדִ ְך   (זכריה ט) מֹוׁשִ ה ַמְלּכֵ ִהּנֵ
א, ְוַאְנּתְ   יַע ְלֵעיּלָ ע. הּוא מֹוׁשִ יק ְונֹוׁשָ ָיבֹא ָלְך ַצּדִ

א. ּוְבִגין ּדְ  ַמר   בְּ ַאְנּתְ ְלַתּתָ ִדּיּוְקֵניּה, ִאּתְ
ְך, הוּ ה ֲעמֹוד ה ּפֹ ְוַאתָּ  (דברים ה) ּבָ ֻכּלְ ִדי. ּדְ   ִעּמָ

ָרֵאל ָאַהְדרּו ְלָאֳהֵליהֹון, ְוַאְנּתְ ָלאו, ַעד   ִיׂשְ
א, ֵעֶרב ַרב.   ַרם ּדָ ְתַרְייָתא. ּוַמאן ּגָ ּפּוְרָקָנא ּבַ

יַנְייהּו,  ְבּגִ ָדו אֶ  (שמות לב) ּדִ ֵלְך ִמּיָ ׁשְ ת ַהּלּוחֹות.  ַוּיַ
ֲעָתא ָנְפָלה, ְוָלא ִאְת ּוֵמַההִ  ְרַקת ֵמֵעֶר יא ׁשַ ב  ּפָ

הֹון ַמר ּבְ ִאּתְ ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה   (שמות יב) ַרב, ּדְ
ְפָחה   ָרֵאל. ְוׁשִ ׂשְ ן ִמּיִ ְרׁשָ א ָלא ִאְתּפָ ָכל ּדָ ם. ּבְ ִאּתָ

ְתַריְ  ּה, ַעד ּפּוְרָקָנא ּבַ ִבְרּתָ  יָתא. ִמּגְ

בִּ  יַע, ׁשֶ ִהּנֵה  ה ט)(זכריְגָלָלּה ֶנֱאַמרמֹוׁשִ
ע. הוּ  יק ְונֹוׁשָ ְך ָיֹבא ָלְך ַצּדִ יַע  ַמְלּכֵ א מֹוׁשִ

ה לְ  ַאּתָ ּום ׁשֶ ה. ּוִמׁשּ ה ְלַמּטָ ַמְעָלה, ְוַאּתָ
ָך,ִבְדמּותֹו, ֶנאֱ  ה ּפֹה  (דברים ה)ַמר ּבְ ְוַאּתָ

ָרֵאל ָחְזרּו  ל ִיׂשְ ּכָ ִדי. ׁשֶ ֲעֹמד ִעּמָ
ה ה   ְלָאֳהֵליֶהם, ְוַאּתָ ֻאּלָ לֹא, ַעד ַהּגְ

ם ֶאת ֶזה? ֵעֶרב ַרב, ַאֲחרֹוָנה. ּוִמי ָגַר הָ 
ְגלָ  ּבִ ֵלְך ִמיָָּדו ֶאת  (שמות לב) ָלםׁשֶ ַויַּׁשְ

ָעה ָנְפָלה ְולֹא ִנְגֲאָלה  חֹת. ּוֵמאֹוָתּה ׁשָ ַהּלֻ
ֶהם ֶנֱאַמר ּבָ ְוַגם   (שם יב) ֵמֵעֶרב ַרב, ׁשֶ

ָכל ֶזה לֹא נִ  ם. ּבְ ְפְרדּו ֵעֶרב ָרב ָעָלה ִאּתָ
ָרֵאל, ׂשְ ִבְרּתָ   ִמיִּ ְפָחה ִמּגְ ה ְוׁשִ ֻאּלָ ּה, ַעד ַהּגְ

 ה.ָהַאֲחרֹונָ 

ָר ַאְנּתְ  .70 ַמר   ּבְ יָלְך ִאּתְ ַגְווָנא ּדִ א, ּכְ ַמְלּכָ א ּדְ
ֶאְמָצִעיָתא ַעּמּוָדא ּדְ א,   (דף רע''ט ע''ב) ּבְ כֹּלָ ּבְ

ד ֵייתֵ  יֵליּה ְיֵהא, ּכַ ֶחְדָוה ּדִ יָלְך, ּכְ י  ֶחְדָוה ּדִ
ֵתיהּ  ָחָתן יֹוֵצא   (תהלים יט) , ְלִמְפַרק ְלַכּלָ ְוהּוא ּכֶ

תֹו ְוגוֹ  ָהא ְלבוּ ֵמחּוּפָ ָגלּוָתא  '. ּדְ יָלּה ּבְ ין ּדִ ׁשִ
אִ  הֹון, ִאיִהי  ֲחׁשֹוִכין, ּוְבִזְמָנא ּדְ ת ּבְ ׁשַ יִהי ִמְתַלּבְ

ֲאִני   )(שיר השירים א ָאְמָרה  ְראּוִני ׁשֶ ַאל ּתִ
ין  ַחְרחֹוֶרת. ְוִאּלֵ ין ִאיּנּון, מַ ׁשְ ִחית ַאף  ְקִליּפִ ׁשְ

י ְוֵחָמה, נוּ  ְפָחה ּבִ א, ׁשִ יׁשָ א ּבִ אְקּבָ ְבּתַ א, ׁשַ  י, ׁשָ
ת   (משלי ל) ּבָ ִאיִהי ׁשַ ּה, ּדְ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ה, ָסֲחִרין ִלְתָלָתא   ִחית ַאף ְוֵחּמָ ָתא. ַמׁשְ ַמְלּכְ
 ֲאָבָהן. 

  

ֶלְך, כְּ  .70 ן ַהּמֶ ה ּבֶ ָך ֶנֱאַמר ַאּתָ ּלְ מֹו ׁשֶ
ָך ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי בָּ  ּלְ ּכֹל, ֶחְדָוה ׁשֶ ּבַ

ֶחְד  ּלֹו ּתִ ּכַ יָֹּבא ִלְגֹאל ֶאת ָוה ׁשֶ ׁשֶ ְהֶיה ּכְ
תֹו, ּלָ ָחָתן יֵֹצא  (תהלים יט)ּכַ ְוהּוא ּכְ

לּות  ּגָ יָה ּבַ ֲהֵרי ְלבּוׁשֶ תֹו ְוגֹו'. ׁשֶ ֵמֻחּפָ
ִהיא ִמְתַלבֶּ  ֶהם,  ֲחׁשּוִכים, ּוִבְזַמן ׁשֶ ת ּבָ ׁשֶ

ְרֻאִני  (שיר השירים א)  ֶרת,ִהיא אֹומֶ  ַאל ּתִ
ַחְרחֶֹר  ֲאִני ׁשְ ִלפּ ׁשֶ לּו ֵהם ת. ְוַהּקְ ֹות ַהּלָ

ִחית ַאף ְוֵחָמה, ְנֵקָבה ָר  ְפָחה  ַמׁשְ ָעה, ׁשִ
ַתאי, ּבְ י  (משלי ל) ָרָעה, ׁשַ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ִהיא ׁשַ ּה, ׁשֶ ִבְרּתָ ִתיַרׁש ּגְ
ת  ִחית ַאף ְוֵחָמה סֹובְ ַמשְׁ  לֹׁשֶ ִבים ֶאת ׁשְ
 בֹות.ָהאָ 

א מַ  .71 ַר ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ֲהַות ּבְ א, י'  ה ּדַ ַמְלּכָ א ּדְ ּתָ
ֲאָבָהן, ה' ַקְדָמָאה  ַעל הו''ה, ּדִ  ְכִליָלן ּבַ

ַיֲעקֹב. ַוֲהַות י'   ִיְצָחק. ו' ּבְ ְנָייָנא ּבְ ַאְבָרָהם. ה' ּתִ ּבְ
ַמר, א ָעַלְייהּו. ִאּתְ ֶטֶרת  ָנְפָלה עֲ  (איכה ה) ֵריׁשָ

ילּו ַרבָּ רֹאׁשֵ  ֲהָוה  ָנן ְמָתָלא, ְלַמלְ נּו. ְוַאְמּתִ א ּדְ ּכָ
יּה, ְוִאיָלןלֵ  ָיֶאה ֳקָדֵמיּה,   יּה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ

  

ת   .71 ָהְיָתה ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ָאבֹות   לּוִלים ּבָ ּכְ ֶלְך, י' ַעל הו''ה, ׁשֶ  -ַהּמֶ

ִיְצָחק,  ִניָּה ּבְ ַאְבָרָהם, ה' ׁשְ ה' ִראׁשֹוָנה ּבְ
ַיֲעקֹב,  אׁש ֲעֵליֶהם. ְוָהְיָתה י' רֹו' ּבְ

נּו.  (איכה ה)ֶנֱאַמר ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ
ילּו ַרּבֹוֵתינוּ  ָהְיָתה  ְוִהְמׁשִ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ  ָמׁשָ

לֹו ֲעָטָרה ַעל רֹאׁשֹו, ְוִאיָלן ָיֶפה ְלָפָניו. 
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א, ַאְרֵמי ֲעָטָרה ֵמַעל   יׁשָ מּוָעה ּבִ ַאְתָיא ֵליּה ׁשְ
א,   ֲהַות י' ַעל הו''ה. י' ְלֵעיּלָ יּה. ּוַמה ּדַ ֵריׁשֵ

ר הוה''י, י'  וִ ִאְתַהּדָ א ָאַמר ּדָ א. ּוְבִגין ּדָ  ד, ְלַתּתָ
ה  ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ   ֶאֶבן ָמֲאסוּ  (תהלים קיח) ּנָ

 ֵמֵאת ְיָי' ָהְיָתה ּזֹאת. 

מּוָעה ָרָעה  ָאה לֹו ׁשְ ֵהִרים ָהֲעָטָרה   -ּבָ
ָהָיה י'  ֶ ַעל הו''ה, י' ֵמַעל רֹאׁשֹו, ּוַמה ׁשּ

ה. ְוָלֵכן  ְלַמְעָלה, ָחַזר הוה''י, י' ְלַמּטָ
ִוד, ּו ֶאֶבן ָמֲאס (תהלים קיח) ָאַמר ּדָ

ה ֵמֵאת ה' ָהְיָתה   ּנָ ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
 זֹּאת.

יָדְך,   .72 א ּבִ קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, טֹול ַאְבָנא ּדָ
ּה,  ַמר ּבָ ִאּתְ ְבָעה  (זכריה ג) ּדְ   ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

ָמה   ָהא ּכַ ֱאגֹוָזא, ּדְ ין ּדֶ ֵעיָנִים. ְלַתְבָרא ְקִליּפִ
ָר  ְרָנֵסי ּדָ ָנׁשּו ַעל ַהאי ַאְבָנא,  רֹוִעים ּפַ א, ִאְתּכְ

יָלְך, ְלַאפָּ  ִאיִהי ֶסַלע ּדִ ה  ּדְ ַכּלָ ן, ּדְ ּמָ א ִמּתַ ָקא ַמּיָ
יָלּה   ְנִביָעא ּדִ ַהאי ֶסַלע, ּדִ יָלְך ַמְעַין ַהָחְכָמה. ּבְ ּדִ

אֹוַריְ  ָרִזין ְסִתיִמין ֵלית סֹוף. ְוָעָלה  ּבְ יָתא, ּבְ
ַמר, ֵצא. ְוַהָחְכָמה ֵמַאיִ  (איוב כח) ִאּתְ ּמָ  ן ּתִ

  

ָיְדָך, .72  קּום רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ַקח ֶאֶבן זֹו ּבְ
הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ ַעל ֶאֶבן ַאַחת  (זכריה ג) ׁשֶ

ת ָהֱאגֹוז.  ּבֹר ְקִלּפַ ְבָעה ֵעיָנִים, ִלׁשְ ׁשִ
ּמָ  ֲהֵרי ּכַ סּו ׁשֶ ּנְ ְרְנֵסי ַהּדֹור ִהְתּכַ ה רֹוִעים ּפַ

ִהיא ֶסַלע שֶׁ  ָך ַעל ָהֶאֶבן ַהזֹּאת, ׁשֶ ּלְ
ָך ַמְעַין  ּלְ ה ׁשֶ ּלָ ּכַ ם, ׁשֶ ָ ְלהֹוִציא ַמִים ִמׁשּ

ּתֹוָרה ַהָחְכמָ  ִביָעתֹו ּבַ ּנְ ַלע ַהזֶּה, ׁשֶ ּסֶ ה ּבַ
ִרים ֵאין סֹוף, ְוָעֶליָה  סֹודֹות ִנְסּתָ ּבְ

ֵצא. )(איוב כח  ֶנֱאַמר ּמָ  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ

ָרא ְקלִ  .73 ְלהֹון ְלַאְעּבְ א ּדִ יָפה  ְוָכל ּתּוְקּפָ
ִאיִהי   ְנָייָנא, ּדְ ִליָפה ּתִ א, ְוַכד ָמָטן ַלּקְ ְלֵעיּלָ ּדִ

ל יֹוֵמיהֹון  ּתַ  ּה ּכָ ָיא לֹון, ּוָמָחאן ּבָ יָפא, ִאיִהי ַקׁשְ ּקִ
ּקִ  ִאיּנּון ּתַ ֵנהֹון ּדְ ִליׁשָ הּו, ּבְ ּלְ ין, ְוֵלית  ּכֻ יׁשִ ַפּטִ יִפין ּכְ

א ִאלֵּ  א. ֶאּלָ ָקא ִמיָנּה ַמּיָ ין  לֹון ְרׁשּו ְלַאּפָ ין ִטּפִ
ּה,  ַמר ּבָ ִאּתְ ִזְמָנא ּדְ ָנְפִקין ַעל ְיָדְך, ּבְ  דבר כ)(במ ּדְ

ְנָייָנא   ֲעָמִים. ּוִבְמָחָאה ּתִ הּו ּפַ ַמּטֵ ַלע ּבְ ְך ֶאת ַהּסֶ ַוּיַ
ין. ְוִאלֵּ  ין ִטּפִ ָחְכָמה,  ַנְפֵקי ִאּלֵ ין ִאיּנּון ְרִמיִזין ּדְ

ֲחִגיָגה  ִאיּנּון ּבַ ָלה, ּדְ ַקּבָ ַאר ַמְתִניִתין.  ְרִמיִזין ּדְ , ּוׁשְ
יק ִמיָנּה ָחכְ  ַאּפִ ִאיִהי  ְוַהאי ֶאֶבן ֵלית ַמאן ּדְ ָמה, ּדְ

ֵלית ָלּה סֹוף,  ָגאו, ּדְ ר   (דאיהו מוחא מלגאו)  ִמּלְ ּבַ
ְך ֲהָלָכה לְ  ַמר ּבָ ִאּתְ , ּדְ יַני. ַאְנּתְ ה ִמּסִ  מֹׁשֶ

  

ֶהם ְלַהֲעִביר ֶאת  .73 ּלָ ֶקף ׁשֶ ְוָכל ּתֹ
לְּ  ה ׁשֶ ִלּפָ ה ַהּקְ ִלּפָ יִעים ַלּקְ ּגִ ּמַ ַמְעָלה, ּוְכׁשֶ

ִהיא ֲחָזָקה ִניָּה, ׁשֶ ְ ה ָלֶהם,  ַהׁשּ , ִהיא ָקׁשָ
ְלׁשֹוָנם,   ם ּבִ ּלָ ל ְיֵמיֶהם ּכֻ ּה ּכָ ים ּבָ ּוַמּכִ

ישִׁ  ּטִ מֹו ּפַ ִהיא ֲחָזָקה ּכְ ים, ְוֵאין ָלֶהם ׁשֶ
ּפֹות  א ַהּטִ ה ַמִים, ֶאּלָ ּנָ ְרׁשּות ְלהֹוִציא ִמּמֶ

לּו שֶׁ  הּ ַהּלָ ּנֱֶאַמר ּבָ ְזַמן ׁשֶ  יְָּצאּו ַעל ָיְדָך ּבִ
ֲעָמִים.  ַויְַּך ֶאת   (במדבר כ) הּו ּפַ ַמּטֵ ַלע ּבְ ַהּסֶ

לּו, ְוֵאּלּו  ּפֹות ַהּלָ ִניָּה ָיְצאּו ַהּטִ ְ ה ַהׁשּ ּכָ ּוַבּמַ
ָלה, ֵהם ְרָמזִ  ל ַקּבָ ל ָחְכָמה, ְרָמִזים ׁשֶ ים ׁשֶ

נָ  ׁשְ ָאר ַהּמִ ֲחִגיָגה, ּוׁשְ ֵהם ּבַ יֹות. ּוֵמָהֶאֶבן ׁשֶ
ִהיא   יֹּוִציא ָחְכָמה, ׁשֶ ַהזֹּאת ֵאין ִמי ׁשֶ

פְ  ֵאין ָלּה סֹוף,ִמּבִ (ֶׁשהּוא ַהֹּמַח   ִנים, ׁשֶ
ָך ֲהָלָכה  ִמִּבְפִנים) ּנֱֶאַמר ּבְ ָך, ׁשֶ חּוץ ִמּמְ

ה מִ  יַני. ְלֹמׁשֶ  ּסִ
ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ָסָבא ָסָבא, ִאית   .74 ּפָ

ת ֶסַלע, ִאית ֶאֶבן, ְוִאית ֶאֶבן. ִאית ֶאֶבן  ֶסַלע, ְוִאי 
''ה,   ְיהֹוָ ָמא ּדִ ׁשְ ַמר ּדִ י   (דניאל יב) ָעָלּה ִאּתְ ְוַאְבָנא ּדִ

  
ֱאָמן ְוָאַמר, ָסָבא  .74 ַתח רֹוֶעה ַהּנֶ ּפָ

ָסָבא, ֵיׁש ֶסַלע ְוֵיׁש ֶסַלע, ֵיׁש ֶאֶבן ְוֵיׁש 
ל ְיהָֹו''ה, ְוָעֶליָה   ם ׁשֶ ל ׁשֵ ֶאֶבן. ֵיׁש ֶאֶבן ׁשֶ

ָתה ֶאת ָהאֶ וְ  (דניאל ב) ֶנֱאַמר ִהּכְ ֶבן ׁשֶ
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ִאיִהי   ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהַות ְלטּור ַרב. ְוִאית ֶאֶבן ּדְ
א   ו)(ויקרא כ ַמּיָ ן ְנִביעּו ּדְ ּמָ ֵלית ּתַ ית, ּדְ ּכִ ֶאֶבן ַמׂשְ

ָחְכְמָתא, ְוָלא ּדִ   ּבּור. ּדְ

דֹול. ְוֵיׁש ֶאֶבן  ית ְלַהר ּגָ ֶלם ַנֲעׂשֵ ַהּצֶ
ִהיא ם  (ויקרא כו) ׁשֶ ֵאין ׁשָ ית, ׁשֶ ּכִ ֶאֶבן ַמׂשְ

 ְנִביַעת ֵמי ַהָחְכָמה ְולֹא ִדּבּור.

ִאיִהי .75 א ֶאֶבן ּדְ ה, ָעָלּה   (חסר) ֶאּלָ מֹׁשֶ ֶסַלע, ּדְ
ַמר  ם ֶאל הַ  (במדבר כ) ִאּתְ ְרּתֶ ַלע ְלֵעיֵניֶהם  סֶּ ְוִדּבַ

ּה אֶ  ְלָיא ּבָ ת קֹול ְוָלא ּתַ ִאיִהי ּבַ א  ְוָנַתן ֵמיָמיו. ּדְ ּלָ
ְפָחה, ֶסַלע ַאֲחָרא,   ּבּור ּוִפיּוָסא. ֲאָבל ׁשִ ּדִ

ִאְתְקִריַאת  ֶעֶבד ַנַער.  (קליפה) ּדְ א ּדְ ָנה. נּוְקּבָ ִמׁשְ
ַמר,  ֶסר ָעֶבד,   (משלי כט)  ָעָלּה ִאּתְ ְדָבִרים לֹא ִיּוָ ּבִ

ָסקֹות,  לָּ אֶ  ָמה ּפְ ּה ּכַ ִרין ִמיּנָ ָמָחאן ּוְמַתּבָ א ּדְ
ֵטי  ְוַלְקִטין לֹון, ְואִ  ְמַלּקֵ ְתְקרּון ְלקּוטֹות. ְוַעל ּדִ

ָחְכָמה   ָלא ְנִביעּו ּדְ לֹון, ִאְתְקִריאּו ְלקּוטֹות, ּבְ
ָלה.   ְוַקּבָ

  

ה,   .75 ל ֹמׁשֶ ִהיא ֶסַלע ׁשֶ א ֶאֶבן ׁשֶ ֶאּלָ
ם ֶאל  כ)(במדבר  ָעֶליָה ֶנֱאַמר ְרּתֶ ְוִדּבַ

ת  ִהיא ּבַ ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו, ׁשֶ ַהּסֶ
ּבּור ּוִפיּּוס. קֹול,  א ּדִ ּה ֶאּלָ ְולֹא ָתלּוי ּבָ

ְפָחה ֶסַלע ַאֵחר,  ֲאָבל ׁשִ
ְקְרָאה ּנִ ל ֶעֶבד  (ְקִלָּפה) ׁשֶ ָנה ְנֵקָבה ׁשֶ ִמׁשְ

ְדָבִרים  (משלי כט) ַנַער. ָעֶליָה ֶנֱאַמר,  ּבִ
ִרים  סֶ לֹא ִיוָּ  ּבְ ים ּוְמׁשַ ּכִ ּמַ א ׁשֶ ר ָעֶבד. ֶאּלָ

ה ְפָסקֹות, וּ  ּמָ ה ּכַ ּנָ ִטים אֹוָתם,  ִמּמֶ ְמַלּקְ
ִטים אֹוָתם  ַלּקְ ּמְ ְוִנְקְראּו ְלקּוטֹות. ְוַעל ׁשֶ
ִלי ְנִביַעת ָחְכָמה  ִנְקְראּו ְלקּוטֹות, ּבְ

ָלה.  ְוַקּבָ
ַמלְ  .76 א ּדְ ַרּתָ יִלי, ִאיִהי ּבְ א,  כָּ ֲאָבל ֶסַלע ּדִ

ַלע ְלֵעיֵניֶהם   ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ַמר, ְוִדּבַ ִגיָנּה ִאּתְ ּבְ
א.  ְוָנַתן מֵ  ַמְלּכָ ְבָרָתא ּדְ ִדּבּור ּוִפּיּוס, ּכִ יָמיו, ּבְ

ַזר ֲעָלָנא   ּה, ָלֵקיָנא ָעָלּה, ְוִאְתּגְ ָמֵחיָנא ּבָ ּוְבִגין ּדְ
יב ִמיָתה.   ְמָסֵרב ְלַמְטרֹוִניָתא, ַחּיָ ַמאן ּדִ מֹוָתא. ּדְ

א. ּוְבִגין   ל כָּ  ַמְלּכָ ָמָחא ִלְבָרֵתיּה ּדְ ן ַמאן ּדְ ּכֵ ׁשֶ
ַזר   א ִאְתּגְ ָרֵאל,  ּדָ ִיׂשְ ָלא ִאיעּול ְלַאְרָעא ּדְ ָעַלי, ּדְ

ַרת ִמיִני.   ַאְרָעא נּוְכָרָאה, ְוִאְתַעּבְ ַוֲאָנא ָקבּור ּבְ
ַמר, ֶבט. ְוַהאי   (שמואל ב כג)  ְוִאּתְ ׁשָ ֶרד ֵאָליו ּבַ ַוּיֵ

ֶבט, ִאיהוּ  ֲאָנא ָעִתיד  חַ  ׁשֵ יִלי, ּדַ א ּדִ ְבַטּיָ ד ִמׁשִ
ן ְלֶמֱהֵוי עִ  ּמָ א ּתַ א  ְלַנְחּתָ ָגלּוָתא. ְוכֹּלָ ָרֵאל ּבְ ם ִיׂשְ

ִאְתְרִמיז, ּוַבֲאָתר אֹוֲחָרא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי  
 (חסר) ַמְתִניִתין.

  

ֶלְך,   .76 ת ַהּמֶ י ִהיא ּבַ ּלִ ֲאָבל ֶסַלע ׁשֶ
ְר  ִביָלּה ֶנֱאַמר ְוִדּבַ ׁשְ ַלע ּתֶ ּבִ ם ֶאל ַהּסֶ

מוֹ  ִדּבּור ּוִפיּּוס, ּכְ  ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו, ּבְ
יִתי ָבּה, ָלִקיִתי   ִהּכִ ּום ׁשֶ ֶלְך. ּוִמׁשּ ת ַהּמֶ ּבַ
ָסֵרב  ּמְ י ׁשֶ ּמִ ָעֶליָה, ְוִנְגַזר ָעֵלינּו ָמֶות. ׁשֶ
ן ְלִמי  ּכֵ ל ׁשֶ ה, ַחיָּב ִמיָתה. ּכָ ְלּכָ ַלּמַ

ת ַהּמֶ  ה ֶאת ּבַ ּכֶ ּמַ ְך. ְוָלֵכן ִנְגַזר ָעַלי לֶ ׁשֶ
ָרֵאל, ַוֲאִני  ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּלֹא ֶאּכָ ָקבּור ׁשֶ

י.  ּנִ ֶאֶרץ ָנְכִריָּה ְוֶנֶעְבָרה ִמּמֶ ּבְ
ֶבט.  ב כג)-(שמואל ְוֶנֱאַמר ָ ׁשּ ַויֵֶּרד ֵאָליו ּבַ

י,  ּלִ ָבִטים ׁשֶ ְ ֶבט ַהזֶּה הּוא ֶאָחד ִמן ַהׁשּ ֵ ְוַהׁשּ
ֲאִני ָעִתיד ָלֶרֶדת  ם ִלְהיֹות ִעם  ְלשָׁ ׁשֶ

לּות. ְוַהּכֹל ִנְרַמז, ּוְבָמקֹום  ּגָ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ
ָנה. ַאחֵ  ׁשְ ְרׁשּוָה ַחְכֵמי ַהּמִ  ר ּפֵ

יַח, ִאְתְקִריאּו   .77 ָמׁשִ ָמא ּדְ א, ּוׁשְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ּדְ
י ָאָדם, ְוִאיּנּון   ע ַאְנּפֵ ם ידוד. ְוָדא ַאְרּבַ ׁשֵ ּבְ

ֵלִוי, ִאיּנוּ  ְבָטא ּדְ ׁשִ ַאר  ן נַ ּדְ ִאיּנּון ׁשְ ְפָקן ֵמֵחיָון ּדְ
  

יַח ִנְקְראּו  .77 ׁשִ ם ַהּמָ ׁש ְוׁשֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשֶ
ֵני ָאָדם, ְוהֵ  ע ּפְ ם יֱהִֹו''ה. ְוֶזה ַאְרּבַ ם  ְבׁשֵ

ֵהם שְׁ  ֶבט ֵלִוי, ֵהם ָיְצאּו ֵמַחיֹּות ׁשֶ ָאר ׁשֵ
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אָ  חּוָלָקא ּדְ ָבִטין, ְוָעאלּו ּבְ ע  ׁשְ ִאיּנּון ַאְרּבַ ָדם, ּדְ
ִדּיּוְקָנא   ה ִאיהּו ָאָדם ּבְ יֵליּה. ּומֹׁשֶ ין ּדִ ַאְנּפִ

א. ְלֵעיּלָ ַההּוא ָאָדם ַקְדָמָאה ּדִ ַמה   (משלי ל)  ּדְ
א, כַּ  נֹו. ּוְבִגין ּדָ ם ּבְ ֵ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ֲהַנָייא ְוֵליָוֵאי,  ׁשּ

ָפתֹוֵר  א ָאִכיל ּבְ ַמְלּכָ יּה,  ְמזֹוֵניהֹון ַעל ְיָדא ּדְ
ל ַחד ָיֲהִבין ֵליּה   א, ּכָ ַמְלּכָ יִלין ּדְ ַאר ַחּיָ ּוׁשְ
יֵליּה. ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא   ב ּדִ ֵבית מֹוׁשָ ְלֵמיַכל ּבְ

ְבָר  א ַיִתיר  ִאיהּו ּכִ א, ָקִריב ְלַמְלּכָ ַמְלּכָ א ּדְ
י ָקִריב  ֵמִאּלֵ ֵלית ַמאן ּדְ ַאְכִלין ְלָפתֹוֵריּה, ּדְ ן ּדְ

ֵני  ל ּבְ א ִמּכָ ְבֵריּה.  ְלַמְלּכָ  ַמְלכּוָתא, ּכִ

ֵהם   ל ָאָדם, ׁשֶ ָבִטים, ְוִנְכְנסּו ְבֶחְלקֹו ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ִנים ע ּפָ ה הּוא ָאָדם  ַאְרּבַ ּלֹו. ּוֹמׁשֶ ׁשֶ

ל אֹותֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון   ְדמּות ׁשֶ ּבִ
ַמְעָלה. ּלְ ם  (משלי ל) ׁשֶ ֵ מֹו ּוַמה ׁשּ ְ ַמה ׁשּ
וּ  נֹו. ּוִמׁשּ ם, ְמזֹוָנם ַעל ּבְ ם ֶזה ּכֲֹהִנים ּוְלִויִּ

ָאר ֵחילֹות ְיֵדי   ְלָחן, ּוׁשְ ׁשֻ ֶלְך אֹוֵכל ּבְ ַהּמֶ ׁשֶ
ֶלְך, ְלָכל ֶאָחד נוֹ  ְתִנים לֹו ֶלֱאכֹל ַהּמֶ

ן  מֹו ּבֶ בֹו. ְורֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן הּוא ּכְ ֵבית מֹוׁשָ ּבְ
ֶלְך יֹוֵתר ֵמֵאּלּו  ֶלְך, ָקרֹוב ַלּמֶ ַהּמֶ

אֹוְכִלים  ְתָקֵרב ׁשֶ ּמִ ֵאין ִמי ׁשֶ ְלָחנֹו, ׁשֶ ְלׁשֻ
ֶלךְ  נֹו.ַלּמֶ מֹו ּבְ ְלכּות ּכְ ֵני ַהּמַ ל ּבְ   ִמּכָ

א וְ  .78 יׁשָ ָאַמר, ָסָבא ָסָבא,  ָקם ּבּוִציָנא ַקּדִ
. ַאְנּתְ הּוא   מֹוַדע ַמאן ַאְנּתְ ּתְ יָלְך ִאׁשְ ין ּדִ ִמּלִ ּבְ
ם   ֵ ַמר ָעָלְך. ַמה ׁשּ מֹו, ִאּתְ ָאָדם ַקְדָמָאה. ַמה ׁשְ

ַמר ַעל ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. וּ  נֹו, ִאּתְ ִאיהּו  ּבְ ְבִגין ּדְ
ין בְּ  ָמה ִחּדּוׁשִ ׁש ּכַ א  אֹוַרְייָתא, ֶחְדָוה ְזִמינָ ִחּדֵ

ְך,  ח ָאב. (משלי י) ְלַגּבָ ּמַ ֵבן ָחָכם ְיׂשַ  (חסר) ּדְ

  

ה ְוָאַמר, ָסָבא  .78 דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָקם ַהּמְ
ה.  ָך נֹוָדע ִמי ַאּתָ ּלְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ ָסָבא, ּבַ

ה הּוא ָאָדם ָהִראׁשוֹ  מֹו, ַאּתָ ְ ן. ַמה ׁשּ
נ ם ּבְ ֵ ֹו, ֶנֱאַמר ַעל ֶנֱאַמר ָעֶליָך. ַמה ׁשּ

ה רֹוֶעה ַהנֶּ  ּמָ ׁש ּכַ הּוא ִחּדֵ ּום ׁשֶ ֱאָמן. ּוִמׁשּ
ֶדת ְלָך ֶחְדָוה,  ּתֹוָרה, ְמֻעּתֶ ים ּבַ ִחּדּוׁשִ

ח ָאב ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ּבֵ  .(משלי י) ׁשֶ
א, ֲהוָ  .79 א ּדָ ּתָ ַפְרׁשְ ר  ַרִעִ◌ָיא ְמֵהיָמָנא, ּבְ ה ַאְדּכַ

יָלְך ְלַההּוא ָעְלָמא, ִניׁשּו ּדִ יב ּכְ ְכּתִ (במדבר   ּדִ

ה ַהר   (דף ר''פ ע''א) כז)(עלה) ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהּזֶ
ָך ְוגֹו',   ְנבֹו ְוגֹו', ְוָרִאיָת אֹוָתּה ְוֶנֱאַסְפּתָ ֶאל ַעּמֶ
א,   ּתָ ְרׁשְ ר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוגֹו'. ּוְבַהאי ּפַ ֲאׁשֶ ּכַ

ֲעָלא  ָלְך ְלָאַהְדָרא ְלָעְלָמא ּוְלַהֲחיֹות, ּוְלאַ  ִאית 
ָראֵ  ִיׂשְ א  ְלַאְרָעא ּדְ א ּדָ ּתָ ַפְרׁשְ ָרא ּבְ ל, ּוְלִאְתַחּבְ

ּה,  יב ּבָ ְכּתִ יָלְך, ּדִ ה ּדִ ַכּלָ ִהְנִני נֹוֵתן   (במדבר כה) ּבְ
א ָלא ָאַמר ָלְך   לֹום. ּוְבִגין ּדָ ִריִתי ׁשָ לֹו ֶאת ּבְ

ִריְך ה א ּבְ א ֲעֵלה.  קּוְדׁשָ ּוא ָהָכא ֵרד, ֶאּלָ
יּה, ַאְנּתְ  ִמּנֵ ֵהא ָעאל ְלַאְרָעא ּדְ ּדְ ָרֵאל.  ּתְ  ִיׂשְ

  

ָרה  .79 ה זֹו ִנְזּכְ ָפָרׁשָ ֱאָמן, ּבְ רֹוֶעה ַהּנֶ
ָך ְלאֹותֹו ָהעֹוָלם,   ּלְ סּות ׁשֶ ּנְ ִהְתּכַ

תּוב ּכָ ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים  (דברים לב)ׁשֶ
ִאיָת אֹוָתּה ְוֶנֱאַסְפּתָ  ַהזֶּה ַהר ְנבֹו ְוגֹו'. ְוָר 

ָך ְוגֹו'. ר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן  ֶאל ַעּמֶ ֲאׁשֶ ָאִחיָך ּכַ
ה זֹו ֵיׁש ְלָך ַלֲחזֹר (שם) ְוגֹו' . ּוְבָפָרׁשָ

ֵנס ְלֶאֶרץ  ָלעֹוָלם, ּוְלֵהָחיֹות, ּוְלִהּכָ
ה  ּלָ ּכַ ה זֹו ּבַ ָפָרׁשָ ר ּבְ ָרֵאל, ּוְלִהְתַחּבֵ ִיׂשְ

הּ  תּוב ּבָ ּכָ ָך, ׁשֶ ּלְ ִהְנִני ֹנֵתן  (במדבר כה) ׁשֶ
ל ִריִתי ׁשָ  ֹום. ְוָלֵכן לֹא ָאַמר ְלךָ לֹו ֶאת ּבְ

א ֲעֵלה.  אן ֵרד, ֶאּלָ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל. ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ ה ּתִ ּנּו ַאּתָ ּמֶ ּמִ  ׁשֶ

ְך,  .80 ָאַמר ּבָ ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת   (דברים לד) ּוַמה ּדְ
א,  ְקבּוָרתֹו ַעד ַהיּ  ה. ַוי ְלִאיּנּון ֲאִטיִמין ִלּבָ ֶ  .80  ֹום ַהּזֶ ָך,ּוַמה ׁשּ ְולֹא ָיַדע  (דברים לד) ָאַמר ּבְ

, אֹוי ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהיֹּום ַהזֶּה 
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ָלא יַ  ֲהֵוית  ְסִתיִמין ַעְייִנין, ּדְ יָלְך, ּדַ ְדֵעי ְקבּוָרה ּדִ
ָלא ֵייעּול   ִריְך הּוא, ּדְ א ּבְ ֵעי ַרֲחֵמי ְמקּוְדׁשָ ַאְנּתְ ּבָ

ָבּה ַאְנּתְ  ַההּוא ְקבּוָרה, ּדְ ִמְתְקֵרי ֵמת.   ָלְך ּבְ
י ֵמת.   שע א)(יהו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ה ַעְבּדִ מֹׁשֶ

ה הֲ  ֵאי ַאְמִרין, ְוִכי מֹׁשֶ ׁשָ ָוה ְמָפֵחד  ְוִאיּנּון ִטּפְ
ָאֵתי,   יָתה, ְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא, ְלָעְלָמא ּדְ ִמּמִ
יָלְך,   ְקבּוָרה ּדִ ְרָיין. ְוִאיּנּון ָלא ַיְדִעין ּדִ ַאר ּבִ ׁשְ ּכִ

יָלְך ֵאיְך ִהיא.ּומוֹ   ָתא ּדִ

ּלֹא  ְלאֹוָתם ֲאטּוֵמי ֵלב, ְסתּוֵמי ֵעיַנִים, ׁשֶ
ׁש   ה ְמַבּקֵ ָהִייָת ַאּתָ יֹוְדִעים ְקבּוָרְתָך, ׁשֶ

רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ּלֹא ַיְכִניס ַרֲחִמים ֵמַהּקָ ּוא ׁשֶ
ה ִנְקָרא אֹוְתָך ְלאֹוָתּה ְק  ּה ַאּתָ ּבָ בּוָרה ׁשֶ

תּוב ּכָ ה ַעְבּדִ  (יהושע א) ֵמת. ֶזהּו ׁשֶ י ֹמׁשֶ
ה  ים אֹוְמִרים, ְוִכי ֹמׁשֶ ׁשִ ֵמת. ְואֹוָתם ִטּפְ
יָתה, ָלֵצאת ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה  ָהָיה ְמַפֵחד ִמּמִ

ִריּוֹ  ָאר ַהּבְ ׁשְ א, ּכִ ת?! ְוֵהם לֹא ָלעֹוָלם ַהּבָ
בּוָרְתָך  ּקְ  ּוִמיָתְתָך ֵאיְך ִהיא.יֹוְדִעים ׁשֶ

ֵמתֵ  .81 ָהִכי אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ י חּוָצה  ּדְ
ֵאיָנם ֲעִתיִדים   ים. ָלא ַאְמֵרי ּדְ ָלָאֶרץ ֵאיָנם ַחּיִ
ית   ְתִחּיַ ְפִרין ּבִ ְך ֲהוֹו ּכַ ִאְלָמֵלי ּכַ ְלַהֲחיֹות, ּדְ

ִתים. ֶאלָּ  א ָהָכא ָרָזא ַרְבְרָבא, ְקבּוָרה  ַהּמֵ
ילֵ  ִאיִהי ּדִ ָלאו ֲהגּוָנה ֵליּה, ּדְ צּוְלָמא ּדְ (תהלים  יּה ּבְ

א  ֶאֶרץ ִצּיָה  מב) ִלי ָמִים, ְוֵלית ַמִים ֶאּלָ ְוָעֵיף ּבְ
לֹא ֹתַאר לֹו ְולֹא ָהָדר.   (ישעיה נג)  ּתֹוָרה, ּוָבהּ 

ַההּוא צּוְלָמא, ְונִ  ָחִזי ֵליּה ּבְ ְרֵאהּו ְולֹא  ּוַמאן ּדְ
א, ְנבּוַאת  ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו. ּובְ  ִגין ּדָ

ְעָיה י, ָקא (ישעיה נב) ְיׁשַ יל ַעְבּדִ ּכִ ה ַיׂשְ ָרִמיז   ִהּנֵ
 ָעֵליּה. 

  

ֵתי   .81 ּמֵ ָנה, ׁשֶ ׁשְ ְרׁשּוָה ַחְכֵמי ַהּמִ ְך ּפֵ ּכָ ׁשֶ
ֵאיָנם   ים. לֹא ָאְמרּו ׁשֶ חּוץ ָלָאֶרץ ֵאיָנם ַחיִּ

ְך ָהיּו ֲעִתיִדים ְלֵהחָ  ִאְלָמֵלא ּכָ יֹות, ׁשֶ
אן סֹוד כֹוְפִרים  א ּכָ ִתים. ֶאּלָ ְתִחיַּת ַהּמֵ ּבִ

אֵ  דֹול. ְקבּוָרתֹו ְבֶצֶלם ׁשֶ ינֹו ָהגּון לֹו, ּגָ
ִהיא ִלי  (תהלים סג) ׁשֶ ֶאֶרץ ִציָּה ְוָעֵיף ּבְ

א ּתֹוָרה, ּוָבהּ  (ישעיה  ַמִים, ְוֵאין ַמִים ֶאּלָ
רֹוֶאה לֹא ֹתַאר לֹו ְולֹא ָהָד  נג) ר. ּוִמי ׁשֶ

אֹותֹו ֶצלֶ  ְוִנְרֵאהּו ְולֹא ַמְרֶאה  -ם אֹותֹו ּבְ
ְעָיה (שם   ְוֶנְחְמֵדהּו. ְוָלֵכן ְנבּוַאת ְיׁשַ

י, רֹוֵמז ָעָליו. נב) יל ַעְבּדִ ּכִ  ִהּנֵה ַיׂשְ

ָלא   .82 ֵעי ַרֲחֵמי ּדְ ּוְבִגין ַההּוא ְקבּוָרה, ֲהָוה ּבָ
חּוָצה ָלָאֶרץ  ן ּבְ ּמָ ָאֶרץ  ְימּות ּתַ ֲהָוה ּבְ , ְלפּום ּדְ

ִאיִהי אֹוַרְייָתא.  ִצּיָה ָרֵעב וְ  ִלי ַמִים, ּדְ ָעֵיף ְוָצֵמא ּבְ
מַ  א ִאּתְ ר ָעֵליּה, ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים  ּוְבִגין ּדָ

יֵליּה, ַאְחֵזי ֵליּה ַמֲעָלֵתיּה, ַאף   ְפּלּוָתא ּדִ ִ ה. ִמׁשּ ַהּזֶ
לָ  ֲאָתר ּדְ ַאְנּתְ ָקבּור ּבַ ב ּדְ או ָהגּון ָלְך, ָערּום  ַעל ּגַ

ין ָלא ְלבּוׁשִ ר   ּבְ ִאיּנּון עֹור ּוָבׂשָ יָלְך, ּדְ ,  (תלבישני) ּדִ
יָלךְ  ְנָחס  ָנע ָוָנד ֵמֲאָתר ּדִ י. ָהא ּפִ , ּוְמַטְלֵטל ְוָגּלֵ

ַמר ָעָלְך, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו   ִאּתְ יּה, ּדְ ת ִטיבּו ִעּמֵ ַעְבּדַ ּדְ
לֹום, ָהא ִאיהּו יַ  ִריִתי ׁשָ ְך,  ֶאת ּבְ יד ִטיבּו ִעּמָ ְעּבִ

  

ׁש   .82 ּום אֹוָתּה ְקבּוָרה ָהָיה ְמַבּקֵ ּוִמׁשּ
חּוץ ָלָאֶרץ, ְלִפי  ם ּבְ ּלֹא ָימּות ׁשָ ַרֲחִמים ׁשֶ

ֶאֶרץ ִציָּה ָרֵעב ְוָעיֵף ְוצָ שֶׁ  ִלי ָהָיה ּבְ ֵמא ּבְ
ִהיא ַהּתֹוָרה. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ָעָליו,  ַמִים, ׁשֶ

ְפלּותֹו ֲעֵלה ֶאל הַ  ִ ר ָהֲעָבִרים ַהזֶּה. ִמׁשּ
ה  ַאּתָ ב ׁשֶ ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַמֲעָלתֹו. ַאף ַעל ּגַ
ִלי  ּלֹא ָהגּון ְלָך, ָערֹם ּבְ ָמקֹום ׁשֶ ָקבּור ּבְ

ֵהם עֹור ְלבוּ  ָך, ׁשֶ ּלְ ים ׁשֶ ׁשִ
ר קֹוְמָך ְלִּביֵׁשִני) (ּתַ  ּוָבׂשָ , ָנע ָוָנד ִמּמְ

ְנחָ  יָת ִעּמֹו ּוְמֻטְלָטל ְוגֹוֶלה, ֲהֵרי ּפִ ָעׂשִ ס ׁשֶ
ָעֶליָך ֶנֱאַמר ִהְנִני ֹנֵתן  (במדבר כה)טֹוב, ׁשֶ

ה   לֹום, ֲהֵרי הּוא ַיֲעׂשֶ ִריִתי ׁשָ לֹו ֶאת ּבְ
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לַּ  ְסּתְ ה  ּוֵביּה ּתִ ּלָ ָבּה ּכַ יֵליּה. ּדְ א ּדִ ּתָ ַפְרׁשְ ק ּבְ
ְתַייחֵ  ן ּתִ ּמָ יָלְך, ּתַ ֵתיּה.ּדִ ּלָ ָחָתן ִעם ּכַ ּה, ּכֶ  ד ִעּמָ

ָך טֹוָבה, ּובֹו ִתסְ  ּלֹו. ִעּמְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ק, ּבַ ּלֵ ּתַ
ּה  ּבָ ּה  ׁשֶ ְתַיֵחד ִעּמָ ם ּתִ ָך, ׁשָ ּלְ ה ׁשֶ ּלָ ַהּכַ

תֹו. ּלָ ָחָתן ִעם ּכַ  ּכְ
ָהא ַאְנּתְ  .83 , ִאי ָלא  (תועלת גדול לישראל בקבורתך) ּדְ

ה   ּלָ א, ְלַבר ִמּכַ יׁשָ ֲהֵוית ָקבּור ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקּדִ
ָרֵאל נָ  יָלְך, ָלא ֲהוֹו ִיׂשְ לּוָתא. ּוְבִגיָנְך  ּדִ ְפִקין ִמּגָ

ַמר  ֵעינּו.   (ישעיה נג) ,ִאּתְ ׁשָ ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמּפְ
ִגין חוֹ  ָרֵאל  ִאְתָעִביַדת חֹול ּבְ ִיׂשְ ע ּדְ ָבה ָוֶפׁשַ

ךְ  ַמר ּבָ ִאּתְ יָלְך, ּדְ ְקבּוָרה ּדִ ַוִיְקּבֹור   (דברים לד) ּבִ
יָלְך. ְקבּוָרה ּדִ ִתיב ּבִ ְיא. ּוַמה ּכְ (ישעיה   אֹותֹו ַבּגַ

ל ׁשָ מ) א, ּכָ ׂשֵ יא ִיּנָ ל ּגֶ ִגיָנְך,   ֵפל ְוָנמּוךְ ּכָ א ּבְ ׂשֵ ִיּנָ
ִאיּנּון ׁשְ  ָרֵאל, ּדְ ִאיּנּון ִיׂשְ ל אּוָמה  ּדְ ָפִלים ִמּכָ

יֲעָייא,   ִאיּנּון ַרׁשִ לּו, ּדְ ּפָ ן. ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיׁשְ ְוִליׁשָ
 ְוַגֵסי ָהרּוַח. 

  

ה .83 ֲהֵרי ַאּתָ (ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ְלִיְׂשָרֵאל   ׁשֶ
ָת ָקבּור ִמחּוץ ִאם לֹא ָהִיי , ִּבְקבּוָרְת�)

לְּ  ה ׁשֶ ּלָ ה, ִמחּוץ ַלּכַ דֹוׁשָ ָך, לֹא ָלָאֶרץ ַהּקְ
לּות, ּוִבְגָלְלָך  ָרֵאל יֹוְצִאים ֵמַהּגָ ָהיּו ִיׂשְ

ֵעינּו.  (ישעיה נג) ֶנֱאַמר ׁשָ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ
ל  ע ׁשֶ ּום ֵחְטא ָוֶפׁשַ יָת חֹל ִמׁשּ ַנֲעׂשֵ

בּוָרה שֶׁ  ּקְ ָרֵאל ּבַ נֶּ ִיׂשְ ָך, ׁשֶ ךָ ּלְ  ֱאַמר ּבְ
ת (דברים לד) י. ּוַמה ּכָ ְקּבֹר ֹאתֹו ַבּגַ ּוב ַויִּ

ְקבּוָרְתָך? ל  (ישעיה מ) ּבִ א. ּכָ ׂשֵ יא ִיּנָ ְוָכל ּגֶ
ָרֵאל,   ֵהם ִיׂשְ ְגָלְלָך, ׁשֶ א ּבִ ׂשֵ ֵפל ְוָנמּוְך ִיּנָ ׁשָ
ה ְוָלׁשֹון. ְוַכל ַהר  ל ֻאּמָ ָפִלים ִמּכָ ֵהם ׁשְ ׁשֶ

הֵ ְוִגְבָעה ִישְׁ  לּו, ׁשֶ י ָהרּוַח.ּפָ ִעים ְוַגּסֵ  ם ָהְרׁשָ

א ָלנּו, נג)(ישעיה  ְוַהאי ִאיהּו, .84  ּוַבֲחבּוָרתֹו ִנְרּפָ
ָגלּוָתא,   (בחבורא) ָנא ּבְ ר ִעּמָ ִאְתַחּבָ ִחּבּוָרה ּדְ ּבְ

ַאף ַעל   ָנִהיר, ּדְ א ּדְ ְמׁשָ ׁשִ ַאְנּתְ הּוא ּכְ א ָלנּו. ּדְ ִנְרּפָ
לֵ  ַנׁש ּבְ ִאְתּכְ ב ּדְ ִסיֲהָרא,  ּגַ יְלָיא, ָנִהיר הּוא ּבְ

ֵלי. ָהִכי אַ  ָכל ָמאֵרי  ּוְבָכל ּכָֹכַבָיא ּוַמּזָ ְנּתְ ָנִהיר, ּבְ
ַמּבּוָעא  ֲהָלכֹות ְוַקבָּ  ְגִניזּו, ּכְ ְקָיין ּבִ ּתַ לֹות. ְוָלְך ִאׁשְ

ְגִניזּו, ַעד   יהֹון ּבִ ְרׁשֵ חֹות ׁשָ ֵקי ְלִאיָלִנין ּתְ ַאׁשְ ּדְ
ַקע ֵמימֹוי בְּ  ִאְתּבְ ְלָייא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדְ  ִאְתּגַ

 חּוָצה. ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך  (משלי ה)

  

א  .84 ִחּבּור ְוֶזהּו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרּפָ ָלנּו. ּבַ
א ָלנּו.  לּות, ִנְרּפָ נּו ַבּגָ ר ִעּמָ ִהְתַחּבֵ ׁשֶ
ַאף ַעל  ִאיר, ׁשֶ ּמֵ ֶמׁש ׁשֶ ׁשֶ ה הּוא ּכְ ַאּתָ ׁשֶ

ּנֵס בַּ  ְתּכַ ּמִ ב ׁשֶ ָבָנה ּגַ ְיָלה, ֵמִאיר הּוא ַלּלְ ּלַ
זָּלֹות.  ה ּוְלָכל ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ְך ַאּתָ ּכָ

ֲעֵלי ֲהָלכֹות  ָכל ּבַ לֹות. ּוְלָך ֵמִאיר ּבְ ְוַקּבָ
ֶקה ֶאת  ׁשְ ּמַ מּו ַמּבּוַע ׁשֶ ר, ּכְ ִנְסּתָ ִקים ּבְ ִנׁשְ
ר ַעד   ִנְסּתָ יֶהם ּבְ ְרׁשֵ ַחת ׁשָ ָהִאיָלנֹות ּתַ

עּו  ּקְ ִהְתּבַ תּובׁשֶ ּכָ ִגּלּוי. ֶזהּו ׁשֶ  ֵמיָמיו ּבְ
 ּוָצה.ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתיָך ח (משלי ה)

ׁשִ  .85 ַאְנּתְ הּוא אּוף ָהִכי, ּכְ יֵמי  ּדְ ָאִזיל ּבִ א ּדְ ְמׁשָ
ֵהא   חֹות ַמּבּוִעין, ְוַכד ָמֵטי ּפּוְרָקָנא, ּתְ ַהחֹוֶרף ּתְ

ּבּוִעי א ִמּמַ ִיץ ְלֵעיּלָ ּקַ ָאִזיל ּבַ א ּדְ ְמׁשָ ׁשִ ן, ְוֵיהֹון  ּכְ
חֹוַתְייהּו, ִאינּ  ַכד ַאְנּתְ ּתְ ַרֲחֵמי. ּדְ ין  צֹוְנִנין ּבְ ּון ַחּמִ

ִדיָנא. ָאָתא ַרְעָיא ְמֵהיָמנָ  א, ּוָבִריְך ְלבּוִציָנא  ּבְ
ִזְמָנא   ָנִהיר ִלי, ּבְ אי ַאְנּתְ הּוא ּדְ א, ְוָאַמר ַוּדַ יׁשָ ַקּדִ

  

ה ה .85 ַאּתָ ֶמׁש ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ם ּכָ ּוא ּגַ
ּבּוִעים,  חת ַהּמַ יֵמי ַהחֶֹרף ּתַ הֹוֵלְך ּבִ ׁשֶ
ֶמׁש  מֹו ׁשֶ ְהֶיה ּכְ ה, ּתִ ֻאּלָ יָעה ַהּגְ ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ

הֹולֵ  ּבּוִעים, ְוִיְהיּו ׁשֶ ִיץ ְלַמְעָלה ֵמַהּמַ ּקַ ְך ּבַ
ַרֲחִמ  יֶהם, צֹוְנִנים ּבְ ה ַתְחּתֵ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ים. ׁשֶ

ים  ֱאָמן ּוֵבַרְך ֵהם ַחּמִ א רֹוֶעה ַהּנֶ ִדין. ּבָ ּבְ
ה  אי ַאּתָ ה ְוָאַמר, ַוּדַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֶאת ַהּמְ

ּנֱֶאַמר ָעַלי ְזַמן ׁשֶ ִאיר ִלי ּבִ ּמֵ  הּוא ׁשֶ
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ַמר ָעַלי,  ִאּתְ מֶ  (בראשית כח) ּדְ ֶ י ָבא ַהׁשּ ָבה  ּכִ ׁש, ּכָ
יְך ְנהֹוֵריּה. ְיֵהא ַרֲעָוא, דידו' ַאֲחׁשִ ֶמׁש, ּדְ ֶ 'ד  ַהׁשּ

ֵמיּה ֲעָלְך.   ַיְנִהיר ׁשְ

ָבה   בראשית כח)( ֶמׁש. ּכָ ֶ י ָבא ַהׁשּ ּכִ
יְך ֶאת ֶהְחׁשִ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ אֹורֹו. ְיִהי ָרצֹון  ַהׁשּ

מֹו ָעֶלי ה' ָיִאיר ׁשְ  ָך. ׁשֶ

אי ַאְנּתְ הּוא   .86 א, ַוּדַ יׁשָ ְועֹוד ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ
א, ָאַמר,  (ס''א ויאמר וגו') ּכֹּלָ ִאם ִיְהֶיה   (במדבר יב)  ּדְ

א  ְנִביֲאֶכם ְוגוֹ  ְלָייא ִאיּמָ ד ִאְתּגַ א, ּכַ '. ּוְבִגין ּדָ
ָאה ָלְך, ַאָמְרּת  א ְוֶאְרֶאה   (שמות ג) ִעּלָ ֲאסּוָרה ּנָ

ֶנה.   ה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהּסְ דֹול ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ ֶאת ַהּמַ
ֶנה.  ּה לֹא ִיְבַער ַהּסְ ַמר ּבָ ִאיִהי ַרֲחֵמי, ִאּתְ ִגין ּדְ  ּבְ

  

נוֹ  .86 אי ְועֹוד ָאַמר ַהּמְ ה, ַוּדַ דֹוׁשָ ָרה ַהּקְ
ָאַמר ה הּוא ַהּכֹל, ׁשֶ ם ִא  (במדבר יב) ַאּתָ

ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְוגֹו'. ְוָלֵכן ּכְ
(שמות   ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ְלָך, ָאַמְרּתָ 

דֹל   ג) ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ָאֻסָרה ּנָ
ֶנה. ִמ ַהזֶּה ַמּדוּ  ִהיא ַע לֹא ִיְבַער ַהּסְ ּום ׁשֶ ׁשּ

ֶנה.  ּה לֹא ִיְבַער ַהּסְ  ַרֲחִמים, ֶנֱאַמר ּבָ
ִאְתְקִריאּו ַקְרֵני  וְ  .87 ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ִאית ָלּה, ּדְ

ְך   ן ַעד הֹוד, ֲהוֹו ְנִהִרין ּבָ ּמָ ה, ַעד הֹוד, ּוִמּתַ ַהַחּמָ
ה,  ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְוַהאי ִאיהּו ְוָנַתן הוֹ  ד ְלמֹׁשֶ

מֹוְד  ּתְ הּו ָלְך ִאְתְייִהיבּו, ֲאִפיּלּו ַעד  ְלִאׁשְ ֻכּלְ ָעא ּדְ
ין  הֹוד. ּוְבִגין ּדָ  ה. ְוִאּלֵ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ א, ּפְ

ִביָנה.  ְרִעין ּדְ ין ּתַ ִקין ְלַחְמׁשִ  ֲחֵמׁש, ַסּלְ

  

ְקְראּו  .87 ּנִ ה אֹורֹות ֵיׁש ָלּה, ׁשֶ ָ ַוֲחִמׁשּ
ם ְועַ ַקְרֵני ַהַחּמָ  ָ ד הֹוד ָהיּו ה, ַעד הֹוד. ּוִמׁשּ

ֱאָמן. ְוֶזהּו ְוָנַתן הוֹ  ָך, רֹוֶעה ַהּנֶ ד ְמִאיִרים ּבְ
נּו ְלָך, ֲאִפּלּו  ם ִנּתְ ּלָ ּכֻ ה, ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ְלֹמׁשֶ
ה.   ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ַעד הֹוד. ְוָלֵכן ּפְ
ֲעֵרי   ים ׁשַ ִ ה עֹוִלים ַלֲחִמׁשּ ה ֵאּלֶ ָ ַוֲחִמׁשּ

 ה.ִבינָ 
ין ָחֵמׁש  .88 ִאיּנּון ָחֵמׁש אֹור  ּוְבִאּלֵ ַמר, ּדְ ִאּתְ ּדְ

ִאיּנוּ  יֹוָמא ַקְדָמָאה, ּדְ ָען  ּדְ ן ָלֳקֵבל ָחֵמׁש ֶאְצּבְ
ָעִתיד ַאְנּתְ   ִגין ּדְ ֶנה. ּבְ ּסְ יִמיָנא ִאְתַחְזָיא ָלְך ּבַ ּדִ
ִאיהּו   לּוָתא, ּדְ ַאְבָרָהם ִמן ּגָ ָקא ַזְרָעא ּדְ ְלַאּפָ

א  ְרּגָ מָּ  דאברהם)( ּדַ יָנה ִאיהּו  ְיִמיָנא. ּוִמּתַ ן ּבִ
דֹוָלה.  מּוִרים, ַיד ַהּגְ ְט  (אבל)  ַרֲחִמים ּגְ ָרא  ִמּסִ

ִני,   יֹום ׁשֵ ְגבּוָרה, ַיד ַהֲחָזָקה, ָחֵמׁש ָרִקיַע, ּבְ ּדִ
ְטָרא   ָמאָלא. ֲאָבל ִמּסִ ׂשְ ָען ּדִ ָלֳקֵבל ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ

יָלְך, א ּדִ ַדְרּגָ ָרֵאל יֹוְצִאים  ּוְבֵני  (שמות יד) ּדְ ִיׂשְ
ָיד  רֹוִעין ּוְתֵרין ׁשֹוִקין,   ּבְ גּוף ּוְתֵרין ּדְ ָרָמה. ּדְ

ָיד  ָלֳקֵבל ֲחמֵ  ָען ּדְ ָען, ה' ה' ה'. ה' ֶאְצּבְ ׁש ֶאְצּבְ
רֹוִעין ּוְתֵרין  מֹאל, ּוְתֵרין ּדְ ָיד ׂשְ (דף ר''פ   ָיִמין, וה' ּדְ

ַסלְּ  ע''ב) ִאיּנּון ָחֵמׁש ּדְ  ִקין ָי''ּה. ׁשֹוִקין ְוגּוף, ּדְ

  

ה ּוַבֲחִמ  .88 ָ ֵהם ֲחִמׁשּ ה ֶנֱאַמר ׁשֶ ה ֵאּלֶ ָ ׁשּ
ל יֹום ָהִראׁשֹון, שֶׁ  ֶנֶגד ָחֵמׁש אֹור ׁשֶ ֵהם ּכְ

ֶנה.  ּסְ ל ַהיִָּמין ִנְראּו ְלָך ּבַ עֹות ׁשֶ ֶאְצּבָ
ה ָעִתיד ְלהֹוִציא ֶאת ֶזַרע  ַאּתָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ת ְרּגַ הּוא ּדַ לּות, ׁשֶ  ְבָרָהם)(ַא ַאְבָרָהם ֵמַהּגָ
ם בִּ יָ  ָ מּוִרים,  ִמין. ּוִמׁשּ יָנה, ִהיא ַרֲחִמים ּגְ

דֹוָלה. בּוָרה, ַהיָּד  ִמצַּ  (ֲאָבל) ַהיָּד ַהּגְ ד ַהּגְ
ֶנֶגד  ִני, ּכְ יֹום ׁשֵ ה ָרִקיַע ּבְ ָ ַהֲחָזָקה, ֲחִמׁשּ
ד  ֹמאל. ֲאָבל ִמּצַ ְ עֹות ַהׂשּ ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ

ְתָך  ְרּגָ ָרֵאל יְֹצִאים  (שמות יד) -ּדַ ּוְבֵני ִיׂשְ
ָיד ָרָמה. שֶׁ  י  ּבְ ּתֵ י ְזרֹועֹות ּוׁשְ ּתֵ ּגּוף ּוׁשְ

ֶנֶגד ָחֵמשׁ  עֹות, ה' ה' ה'. ֶאצְ  ׁשֹוַקִים ּכְ ּבָ
ל  ל ַיד ָיִמין, ְוָחֵמׁש ׁשֶ עֹות ׁשֶ ָחֵמׁש ֶאְצּבָ
י ׁשֹוַקִים   ּתֵ י ְזרֹועֹות ּוׁשְ ּתֵ ֹמאל, ּוׁשְ ַיד ׂשְ

עֹוִלים ָי''ּה. ֵהם ָחֵמׁש ׁשֶ  ְוגּוף, ׁשֶ
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א  ָאַמר ֵליּה ַרְעָיא מְ  .89 ִריְך ַאְנּתְ ְלִאּמָ ֵהיָמָנא, ּבְ
ָאה. ֲאָבל ַהאי י''ה  ִגין   (נ''א לי''ה)  ְוָיא ִלי ׁשַ   ִעּלָ ה', ּבְ

אי ָהִכי הּוא.   ִאיהּו ו'. ְוָאַמר ַוּדַ ה ָהֱאלִֹהים, ּדְ ַמּטֵ
א,   יׁשָ ָאַמר ֵליּה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּבּוִציָנא ַקּדִ

ַמְר  יָלְך, ּדְ ין ּדִ ְתְקָפא ִמּלִ ֶאה ִאיִהי ִליִמיָנא,  ְלִאּתַ
יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ְרָאה ּדְ ּמַ ְרָאה   בר יב)(במד ָחׁשּוב ּבַ ּמַ ּבַ

ן   ּבַ ֻחׁשְ ָסִליק ּבְ ח רמ''ח, ּדְ ּכַ ׁשְ ע, ַוּתִ ֵאָליו ֶאְתַוּדָ
ַקְדִמיָתא   א, ּבְ יׁשָ ַאְבָרָהם. ָאַמר ּבּוִציָנא ַקּדִ

ְר  ּמַ יּה ּבַ ַמר ּבֵ ִאּתְ ָאה ֵאָליו  ִאְתֲחֵזי ָלְך ַהאי ֵחיזּו, ּדְ
ַאְמַרת,  ע. ּוְלָבַתר ּדְ א  נָּ  ָאסּוָרה  (שמות ג) ֶאְתַוּדָ

יּה   יר ּבֵ ַאְדּכִ ה. ּדְ דֹול ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ
א,   ְלָייא ָלְך ֵחיזּו ּדָ ַען ִאְתּגַ ֶנה. ּכְ ה' ִזְמִנין ַהּסְ
י   ה חּוָמׁשֵ ָ ֲחִמׁשּ ִאיּנּון ּבַ ין, ּדְ ּקּוִדין ִאּלֵ ברמ''ח ּפִ

יק ֵליּה, ּוָבִריְך  ּת  ֹוָרה. ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְוָנׁשִ
 ּה. ֵלי

  

ה  .89 רּוְך ַאּתָ ֱאָמן, ּבָ ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהּנֶ
ם ְלי''ה   ָלֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ֲאָבל ַהי''ה ַהזֶּה ׂשָ
הּוא ו'.  ה ָהֱאלִֹהים, ׁשֶ ּום ַמּטֵ ה', ִמׁשּ

ְך הּוא. ָאַמר לֹו רֹועֶ  אי ּכָ ה ְוָאַמר, ַוּדַ
ה, ְלַחזֵּק ֶאת  דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֱאָמן, ַהּמְ ַהּנֶ

ָבֶרי ְרֶאה הּוא ְלָיִמין, ָחׁשּוב  ָך, ּדְ ּמַ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר ּבוֹ  ְרָאה, ׁשֶ ּמַ ְרָאה  (במדבר יב) ּבַ ּמַ ּבַ

ִעים  ע. ְוִתְמָצא ָמאַתִים ַאְרּבָ ֵאָליו ֶאְתַוּדָ
ּבֹון ַאְבָרָהם. ָאַמר  עֹוֶלה ְבֶחׁשְ מֹוֶנה, ׁשֶ   ּוׁשְ

ַהְתָחָלה ִנְרָאה ְלָך  ה, ּבַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ַהּמְ
ְרָאה ֵאָליו ה שֶׁ ַמְרֶאה זֶ  ּמַ ּנֱֶאַמר ּבֹו ּבַ

ָאַמְרּתָ  ע, ּוְלַאַחר ׁשֶ (שמות   ֶאְתַוּדָ
דֹל   ג) ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ָאֻסָרה ּנָ

ֶנה  ָעִמים ַהּסְ יר ּבֹו ָחֵמׁש ּפְ ִהְזּכִ  -ַהזֶּה, ׁשֶ
ֵעת ִהְת  ָמאַתִים  ּכָ ְרֶאה ַהזֶּה ּבְ ה ְלָך ַהּמַ ּלֶ ּגַ

מ ִעים ּוׁשְ ֵהם  ֹונֶ ַאְרּבָ ה ִמְצוֹוָתיו, ׁשֶ
י תֹוָרה. ָקם רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן  ה ֻחְמׁשֵ ָ ֲחִמׁשּ ּבַ

קֹו ּוֵבְרכֹו.  ּוְנׁשָ

א, ַהאי ַמְרֶאה,   .90 יׁשָ ָאַמר ֵליּה ּבּוִציָנא ַקּדִ
ְרֶאה  אֹות ה' ַהּמַ דֹול. ּוְלִזְמִנין  ְלִזְמִנין ִאיהּו ּבְ ַהּגָ

ְרָאה ֵאָליו ֶאְת  ּמַ אֹות ב', ּבַ ע. ּוְלִזְמִנין  ִאיהּו ּבְ ַוּדָ
ה. ּוְלִזְמִנין   (יחזקאל א)  במ''ם,  ְרֶאה ָמְתָניו ּוְלַמּטָ ִמּמַ

ַמְראֵ  (שם) בכ' (שמות  ה ָאָדם ָעָליו. ּוְלִזְמִנין בו',ּכְ

בֹוד ְיָי'. ּוְלִזְמִנין ְלַמְר  כד) ֵאה. ָלא ֲהָוה  ּוַמְרֶאה ּכְ
ר ב' ִמן בַּ  ַלל, ּבַ ְרָאה.  ֵליּה ְלֶמֱהֵוי ּתֹוֶסֶפת ָאת ּכְ ּמַ

ר   ִליָלא ִאיִהי ֵמֶעׂשֶ אי, ַהאי ַמְרֶאה ּכְ א ַוּדַ ֶאּלָ
גֹון  ְסִפיָרן, ְוָכל ָאת ַאְחֵזי ְסִפיָר  יָלּה, ּכְ ה ּדִ

ַאר   ֶתר, ְוָהִכי ׁשְ ָאת כ', ַאְחֵזי ַעל ּכֶ ַמְרֵאה ּבְ ּכְ
יָלּה. ְוָלא ָצִריְך  ַאְתָוון, כָּ  ל ַחד ַאְחֵזי ַעל ְסִפיָרה ּדִ

ְרִמיָזא. ְלַאְרָכא ָהכָ  יָמא ּבִ  א, ּוְלַחּכִ

  

ְרֶאה   .90 ה, ַהּמַ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר לֹו ַהּמְ
אֹות ה'  ַהזֶּה ִלְפָעִמים ְרֶאה  -הּוא ּבָ ַהּמַ

אֹות ב'  דֹל, ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ  -ַהּגָ
ְרָאה ֵאָליו ּמַ ֵמ''ם  ּבַ ע, ְוִלְפָעִמים ּבְ ֶאְתַוּדָ

ְרֵאה ָמְתָני (יחזקאל א) - ה,  ִמּמַ ו ּוְלַמּטָ
כ'  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו,   -ְוִלְפָעִמים ּבְ ּכְ

ו'  בֹוד ּוַמְרֵאה כְּ  (שמות כד)-ְוִלְפָעִמים ּבְ
ה', ְוִלְפָעִמים ְלַמְרֶאה. לֹא ָהָיה לֹו ִלְהיֹות 

ָלל חּוץ ִמב' ְרָאה. ּתֹוֶסֶפת אֹות ּכְ ּמַ , ִמּבַ
לּול הּוא  ְרֶאה ַהזֶּה ּכָ אי ַהּמַ א ַוּדַ ֶאּלָ

ר ְסִפירֹות, ְוָכל אֹות ַמְרָאה ְסִפיָרה  ֵמעֶ  ׂשֶ
אֹות כ' ַמְרֶאה ַעל   ַמְרֵאה ּבְ מֹו ּכְ ּה, ּכְ ּלָ ׁשֶ

ֶת  ל ַאַחת ּכֶ ָאר ָהאֹוִתיֹּות, ּכָ ר, ְוָכְך ׁשְ
ּה. ְולֹא ָצִריְך כָּ  ּלָ אן ַמְרָאה ַעל ְסִפיָרה ׁשֶ

ְרִמיָזה.   ְלַהֲאִריְך, ּוְלָחָכם ּבִ
ה ֶחְזיֹונֹות  .91 ִאית ָלּה, ְוִדְמיֹונֹות ּוַמְראֹות  ְוַכּמָ

א,   ִלּבָ ֶכל ּדְ ֵ ֵעין ַהׂשּ מֹוַדע ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ה ֶחְזיֹונֹות ֵיׁש ָלּה, ְוִדְמיֹונֹות ְוַכּמָ  .91  ִאית ָלּה, ְוכֹּלָ
ֶכל   ֵ ֵעין ַהׂשּ ּוַמְראֹות ֵיׁש ָלּה. ְוַהּכֹל נֹוָדע ּבְ
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ָאַמר,  ב ֵמִבין. ּוַמה ּדְ ב יֹוֵדַע ַהּלֵ ּה ַהּלֵ ַמר ּבָ ִאּתְ  ּדְ
ִביאִ  (הושע יב) ְמיֹון ָלאו  ּוְבַיד ַהּנְ ה. ּדִ ים ֲאַדּמֶ

א בְּ  א,  ִאיהּו, ֶאּלָ ִלּבָ ֶכל ּדְ ֵעיָנא.  ׂשֵ ִדְמיֹון ּדְ ְוָלאו ּכְ
יב,  ְכּתִ יּוִני   (ישעיה מ) ֲהָדא הּוא ּדִ ַדּמְ ְוֶאל ִמי ּתְ

ֶוה. יּון ֵאל. ְוִאית   (ישעיה מ) ְוֶאׁשְ ַדּמְ ְוֶאל ִמי ּתְ
ּכֹוָכִבים, אֲ  גֹון ַהחֹוִזים ּבַ ָבל ֶחְזיֹון  ֶחְזיֹונֹות ּכְ

ֶחְזיֹון לַ  ְנבּוָאה ִאיהּו ּכְ  ְיָלה. ּדִ

ב  ב יֹוֵדַע ַהּלֵ ּה, ַהּלֵ ּנֱֶאַמר ּבָ ב, ׁשֶ ל ַהּלֵ ׁשֶ
ָאַמר ֶ  ּוְבַיד (הושע יב) ֵמִבין. ּוַמה ׁשּ

ְמיֹון ֵאינֹו אֶ  ה, ַהּדִ ִביִאים ֲאַדּמֶ א ַהּנְ ּלָ
ֶכל ַהלֵּ  ׂשֵ ב, ְולֹא ְבִדְמיֹון ָהַעִין. ֶזהּו ּבְ

תּוב ּכָ יּוִני (ישעיה מ) ׁשֶ ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ
יּון ֵאל. ְוֵיׁש ֶחְזיֹונֹות  ַדּמְ ֶוה. ְוֶאל ִמי ּתְ ְוֶאׁשְ
ּכֹוָכִבים, ֲאָבל ֶחְזיֹון  מֹו ַהחֹוִזים ּבַ ּכְ

ב ֶחְזיֹון ַלְיָלה.ַהּנְ  ּוָאה הּוא ּכְ

ְמיוֹ  .92 ָבר ִמּתֹוְך   נֹות ְוֶחְזיֹונֹות, ּדִ ִבין ּדָ גֹון ַהּמֵ ּכְ
ר. ֲאָבל ַמְרֶאה   ָבר ְלַדּבֵ ה ּדָ ַדּמֶ ָבר, ְוַהּמְ ּדָ
ַבת   ָנִהיר ּבְ אֹור ּדְ ֶכל, ִאיִהי ּכְ ֵ ֵעין ַהׂשּ ִאיִהי ּבְ ּדְ

ָמא. ׁשְ  ַבת ֵעיָנא ִאיִהי אּוּכָ חֹוָרה ֲאִני  ֵעיָנא. ּדְ
ּה הַ  ָנִהיר ּבָ ורּו ּדִ ְוָנאָוה, אֹור ּדְ ְלגֹו. ְוַהאי  הּוא ִחּוָ

ת ֵעיָנא, ִאיִהי  ָנִהיר   (משלי ו) ּבַ ֵנר ִמְצָוה. ְנהֹוָרא ּדְ
גֹו, ְותֹוָרה אֹור.  ּה ִמּלְ  ּבָ

  

ָבר   .92 ִבין ּדָ מֹו ַהּמֵ ְמיֹונֹות ְוֶחְזיֹונֹות, ּכְ ּדִ
ָבר, ְוַהְמַדּמֶ  ָבר ְלָדָבר. ֲאָבל ִמּתֹוְך ּדָ ה ּדָ
עֵ  הּוא ּבְ ֶכל, הּואַמְרֶאה, ׁשֶ ֵ אֹור  ין ַהׂשּ ּכְ

חָֹרה. ת ִהיא ַעִין ׁשְ ּבַ ַבת ַעִין. ׁשֶ ִאיר ּבְ ּמֵ  ׁשֶ
חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, אֹור  (שיר השירים א) ׁשְ

ְפִנים. ּוַבת ַעִין   ּלִ ּה אֹותֹו לֶֹבן ׁשֶ ִאיר ּבָ ּמֵ ׁשֶ
ִאיר ָלּה זֹו ִהיא ֵנר ִמְצָוה, אֹור שֶׁ  ּמֵ

ְפִנים, ְותֹוָרה אֹור.   ִמּבִ

ֲאֵמיָנא  ָאַמר ּבּוִצינָ  .93 א ַהְיינּו ַמאי ּדַ יׁשָ א ַקּדִ
ִריְך   א ּבְ ְלָיא ָלְך קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ִאְתּגַ ְכָען ּבְ ּדִ
ְרָאה ֵאָליו   ּמַ ''ה, ּבַ יּה, ְוַהאי ִאיהּו ְיהֹוָ ִכיְנּתֵ הּוא ּוׁשְ

ְרָאה, אִ  ּמַ ע. ּבַ ָאה. ִאְתְיַדע, ָלְך  ֶאְתַוּדָ א ִעּלָ יּמָ
ַדַעת. בֵּ  ֲחלוֹ ּבְ ר ּבֹו, ֵה''א  ן ָי''ּה. ּבַ ם ֲאַדּבֶ

ְתָרָאה.   ּבַ

  

ה, ַהְינּו ַמה   .93 דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר ַהּמְ
ה ְלָך  ּלָ ּתֹוָרה ִהְתּגַ ֵעת ּבַ ּכָ י, ׁשֶ ָאַמְרּתִ ֶ ׁשּ

ִכיָנתֹו, ְוֶזהּו ְיהֹוָ  רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ''ה. ַהּקָ
ְר  ּמַ ע. ּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ א  -ָאה ּבַ ִאּמָ

ן ָי''ּה. ָהֶעלְ  ַדַעת. ּבֶ יֹוָנה. נֹוָדע ְלָך ּבְ
ר ּבֹו, אֹות ֵה''א ַאֲחרֹוָנה. ֲחלֹום ֲאַדּבֶ  ּבַ

א   .94 ַעְייִנין. ּוְבִגין ּדָ ְסִתימּו ּדְ ֶחְלָמא, ּבִ
ֵאיָנה ְמִאיָר  ְקַלְרָיאה ׁשְ ה.  ִאְתְקִריַאת ַאְסּפַ

עַ  יחּו ּדְ ְפּתִ לֹׁשָ ְנבּוָאה ִאיִהי ַמְרֶאה ּבִ ה  ְייִנין. ּוׁשְ
ְבהֹון ְנִהיָרא   ַלת ֲאָבָהן. ּדִ ֵעיָנא, ָלֳקֵבל ּתְ ְווִנין ּבְ ּגַ
ְנֵפי ֵעיָנא, ֶנַצח ְוהֹוד. ַמְרֶאה   ֵרין ּכַ ת ְיִחיָדָאה, ּתְ ּבַ

ִתִחין, ִאי ד ִאיּנּון ּפְ הֹון, ּכַ א ּבְ ִהי  ָלא ִאְתַחְזָיא ֶאּלָ
ָהִקיץ. ְוַכד ִאיּנּון ְסִגיִר    ין, ִאיהּו ַמְרֶאה ַמְרֶאה ּבְ

ֲחלֹום.   ּבַ

  

ּום ֶזה   -ֲחלֹום  .94 ִסּתּום ֵעיַנִים, ּוִמׁשּ ּבְ
ֵאיָנּה ְמִאיָרה.   ְקַלְרָיה ׁשֶ ִנְקֵראת ַאְסּפַ
ְפִתיַחת ֵעיַנִים.   ְנבּוָאה ִהיא ַמְרֶאה ּבִ

ֶנֶגד  ַעִין ּכְ ה ְגָוִנים ּבָ לֹׁשָ ת  ּוׁשְ לֹׁשֶ ׁשְ
ת יְ  ֶהם ְמִאיָרה ּבַ ּבָ י  ָהָאבֹות, ׁשֶ ּתֵ ִחיָדה, ׁשְ

ְרֶאה לֹא ִנְרֶאה כַ  ְנֵפי ָהַעִין, ֵנַצח ְוהֹוד. ַהּמַ
תּוִחים, הּוא ַמְרֶאה  ֵהם ּפְ ׁשֶ ֶהם, ּכְ א ּבָ ֶאּלָ
ֵהם ְסגּוִרים, הּוא ַמְרֶאה  ְבָהִקיץ. ּוְכׁשֶ

 ַבֲחלֹום.
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ִריְך ַאְנּתְ  ָאַמר ֵליּה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  .95 , ּבְ
ִריְך הּוא, א ּבְ ִלים פִּ  ְלקּוְדׁשָ ּקּוִדין,  קּום ַאׁשְ

ִריְך   א ּבְ הֹון, ְלקּוְדׁשָ ָאה ּבְ ְלַאְנֲהָרא ַמְרֶאה ִעּלָ
ת   א, י', ִאיִהי ּבַ יׁשָ הּוא. ָאַמר ֵליּה ּבּוִציָנא ַקּדִ
ּה   י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ה''ו ַמְנִהיר ּבָ ֵעיָנא, ּכִ

ְנֵפי ֵעינָ ה', ג'  ֵעיָנא, ּוְתֵרין ּכַ ְווִנין ּדְ א. ָחֵמׁש אֹור  ּגַ
ִאיִהי אֹור  ְנהִ  ָאה ּדְ ָגאו, ה' ִעּלָ ּה ִמּלְ ִרין ּבָ

ְרֶאה. (פרשת צו, כ''ז ע''א פקודא  ע''כ (אורה מראה)  ַהּמַ
 לעשות העולה) 

  

ה  .95 רּוְך ַאּתָ ֱאָמן, ּבָ ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהּנֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֵלם ִמְצוֹות ַלּקָ , קּום ַהׁשְ

ֶהן ַמְרֶאה איה''ו ֶעְליוֹ  ֶהם ְלָהִאיר ּבָ ן ּבָ
נֹוָרה   רּוְך הּוא. ָאַמר לֹו ַהּמְ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ת ַעִין, ה, י' ִהיא ּבַ דֹוׁשָ י ֵנר   (משלי י) ַהּקְ ּכִ
ּה ה',  ִמְצָוה ְותֹוָר  ִאיר ּבָ ּמֵ ה אֹור. ה''ו ׁשֶ

י ּתֵ ת ּגֹוֵני ָהַעִין ּוׁשְ לֹׁשֶ ַכְנֵפי ָהַעִין.  ׁשְ
חּוץ, ה'   ּה ִמּבַ ה אֹור ְמִאיִרים ּבָ ָ ֲחִמׁשּ

ְרֶאה.  ִהיא אֹור ַהּמַ  ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

נּו לֹא יֹוִסיף ְוגֹו',   (דברים כ''ה) .96 ִעים ַיּכֶ ַאְרּבָ
ִאיהּו ָסָמֵאל,   ע, ּדְ א ְלַהְלקֹות ְלָרׁשָ ּקּוָדא ּדָ ּפִ

ִריְך הּוא ְלַמֲחאָ  א ּבְ ָעִתיד קּוְדׁשָ ין  ּדְ ה ֵליּה ַחְמׁשִ
 . ְרֵמיּה ֱאלֹוּהַ ָעַבד ּגַ ִגין ּדְ ֵייֵתי ִיחּוָדא,   ָמָחאן. ּבְ

כָ  ָרֵאל ּבְ יּה ִיׂשְ ְמַייֲחָדן ּבֵ כ''ה ַאְתָוון,  ּדִ ל יֹוָמא, ּבְ
, ְוָלאו   ְרֵמיּה ֱאלֹוּהַ י ּגַ ּוֵ ׁשַ הֹון, ְלַמאן ּדְ ְוִיְמֵחי ּבְ

סָ  ין ּדְ ף. ְוִאּלֵ א ֶעֶבד ְמטּוּנָ ין  ִאיהּו ֶאּלָ ּקִ ה' ּתַ ְרחּו ּבְ
ִריְך הּוא, א ּבְ יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו,  בְּ  (למחאה) לֹון קּוְדׁשָ

ִעים ָחֵסר ַחד ִאיּנּון ַאְרּבָ ָמא, ָמָחא  ּדְ . ּוְבַהאי ׁשְ
ין ְלָאָדם.   ׁשִ ָרה ַמְכּתְ ִריְך הּוא ַעׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָעה ְלַאְר  ָרה ְלָנָחׁש. ְוִתׁשְ ה. ְוַעׂשְ ָרה ְלַחּוָ ָעא.  ְוַעׂשְ
א,  ָאת ה'. ּוְבִגין ּדָ הּו ָסְרחּו ּבְ ֻכּלְ ִגין ּדְ שית  (ברא ּבְ

יָת זֹאת.ג) י ָעׂשִ בר שקר  (משפטים קי''ז ע''ב מד (ע''כ)  ּכִ
 תרחק) 

  

ּנּו לֹא יִֹסיף ְוגֹו' .96 ִעים ַיּכֶ (דברים  ַאְרּבָ
הּוא כה) ע, ׁשֶ . ִמְצָוה זֹו ְלַהְלקֹות ָהָרׁשָ

דוֹ  ָעִתיד ַהּקָ רּוְך הּוא ָסָמֵאל, ׁשֶ ׁש ּבָ
עָ  ּום ׁשֶ ים ַמּכֹות, ִמׁשּ ִ ה ְלַהּכֹותֹו ֲחִמׁשּ ׂשָ

ַיֲחִדים  ּמְ חּוד ׁשֶ . ָיֹבא ַהיִּ ּבֹו ַעְצמֹו ֱאלֹוּהַ
ה  כ''ה אֹוִתיֹּות, ְוַיּכֶ ָכל יֹום ּבְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
. ְוֵאינֹו  ם ַעְצמֹו ֱאלֹוּהַ ָ ׂשּ ָבֶהם ֶאת ִמי ׁשֶ

ף. ְוֵאּלּו   א ֶעֶבד ְמֻטּנָ ן ֶאּלָ ּקֵ ְרחּו ְבה', ּתִ ּסָ ׁשֶ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ יֹו''ד  ֹות)(ְלַהּכ ָלֶהם ַהּקָ ּבְ

ִעים ָחֵסר ֵהם ַאְרּבָ ַאַחת.  ֵה''א ָוא''ו, ׁשֶ
ר   רּוְך הּוא ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ם ֶזה ַמּכֶ ּוְבׁשֵ
ר   ה, ֶעׂשֶ ר ְלַחּוָ ַמּכֹות ֶאת ָהָאָדם ְוֶעׂשֶ

ע ָלָאֶרץ, ִמׁשּ  ָחׁש ְוֵתׁשַ ם ָסְרחּו ַלּנָ ּלָ ּכֻ ּום ׁשֶ
אֹות ה'. ְוָלֵכן י ָעשִׂ  (בראשית ג) ּבָ יָת ּכִ

 זֹּאת.

בּו ַאִחים ַיחְ  (דברים כ''ה)  .97 י ֵיׁשְ ו ּוֵמת ַאַחד  ּכִ ּדָ
ֵמֶהם ּוֶבן ֵאין לֹו ְוגֹו', ְיָבָמה ָיבֹא ָעֵליּה ּוְלָקָחּה  

ת  ם ֵאׁשֶ א, ְלַיּבֵ ּקּוָדא ּדָ ָמּה. ּפִ ה ְוִיּבְ ָ ָאח   לֹו ְלִאׁשּ
ת ָאח ִאיִהי ד', ְוִעם א''ח ִאיִהי ֶאָחד. ְוִאם   ֵאׁשֶ ּדְ

יּה ָלאו ִאיהּו, ְלַמְייֵתי ָאח ַעל דחַ  לֹום ִלּבֵ ',  ס ְוׁשָ
רּוָדא,   ת זּוֵגיּה דא''ח, ָעִביד ּפִ ֵתיּה ּבַ ִאיִהי ִאּתְ ּדְ

  

ו ּומֵ  .97 בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ת ַאַחד ֵמֶהם  ּכִ
ּוֵבן ֵאין לֹו ְוגֹו', ְיָבָמּה ָיֹבא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה 

ָמהּ  ה ְוִיּבְ ָ . ִמְצָוה זֹו (דברים שם) לֹו ְלִאׁשּ
ת אָ  ם ֵאׁשֶ ת ָאח ִהיא ד', ְלַיּבֵ ֵאׁשֶ ח. ׁשֶ

לֹום ְוִעם א''ח ִהיא ֶאָחד. ְוִאם ַחס ְושָׁ 
ִהיא  שִלּבֹו ֵאינֹו ְלָהִביא ָאח ַעל ד', ׁשֶ

ה ִאשְׁ  ל א''ח, הּוא עֹוׂשֶ ּתֹו ּוַבת זּוגֹו ׁשֶ
ֶאְמַצע,  ֵפרּוד, ְוִנְכָנס ָסָמֵאל, ֵאל ַאֵחר, ּבָ
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ַמר   ֶאְמָצִעיָתא, ְוִאּתְ ְוָעאל ָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר ּבְ
יּה, י ְוגֹו',  ְוׁשִ  (בראשית לח) ּבֵ ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ

ָאת ד ק קֹוָצא ּדְ ּלָ ִאְסּתַ א,  ּדְ ' ִמן ֶאָחד. ּוְבִגין ּדָ
א ֶאל ֵאׁשֶ  ֵחת ַאְרָצה  ְוָהָיה ִאם ּבָ ת ָאִחיו ְוׁשִ

ָחַתת ַזְרָעא, ָמַנע   י ְנָתן ֶזַרע ְלָאִחיו. ְוַהׁשְ ְלִבְלּתִ
ִייחּוָדא.   ְרָכאן, ּוִפרּוָדא ּדְ ָמה ּבִ יּה ּכַ א  ִמּנֵ ּוְבִגין ּדָ

ֵעיֵני ה' ַויְ  כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ  ִמיֵתהּו ה'. ַוְיִהי ֵער ּבְ

ֵחת ַאְרָצה  (בראשית לח) ְוֶנֱאַמר ּבוֹ  ְוׁשִ
ל אֹות ד' לְ  ק קֹוץ ׁשֶ ּלֵ ִהְסּתַ י ְוגֹו', ׁשֶ ִבְלּתִ

א ֶאל ִמן ֶאָחד. וּ  ּום ֶזה, ְוָהָיה ִאם ּבָ ִמׁשּ
ת ָאִחיו ְושִׁ  י ְנָתן ֵאׁשֶ ֵחת ַאְרָצה ְלִבְלּתִ

ּנּו  ָחַתת ַהזֶַּרע ָמְנָעה ִמּמֶ ֶזַרע ְלָאִחיו. ְוַהׁשְ
חּוד. ְוָלֵכן ַוְיִהי עֵ  ה ְבָרכֹות ּוֵפרּוד ַהיִּ ּמָ ר ּכַ

ֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה'. כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ  ּבְ

ִגין  ְוִיי .98 יק. ּובַֹעז ּבְ ַצּדִ ָאח ִעם ד' ּבְ חּוָדא ּדְ
אִ  יק. ְוַהאי ִאיהּו  ּדְ ף ַעל ִיְצֵריּה, ִאְקֵרי ַצּדִ ּקַ ְתּתְ

ִיְצֵריּה.  יף ּבְ ּקִ ל   (איוב לג) ּבֹוַע''ז, ּב''ֹו עֹ''ז, ּתַ ֵהן ּכָ
ה ִיְפַעל אֵ  ֶבר, ְוָדא  ֵאּלֶ לֹׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ל ּפַ

ַלת ַאְתָווןּדִ  (דף רפ''א ע''א) יה''ו  (ס''א אבהן) ְכִליָלן ּתְ

ם ה'.  יק, ְלַיּבֵ ַצּדִ  ּבְ

  

יק. ּוֹבַעז  .98 ַצּדִ ל ָאח ִעם ד' ּבְ ְוִיחּוד ׁשֶ
יק.  ר ַעל ִיְצרֹו ִנְקָרא ַצּדִ ּבֵ ִהְתּגַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ִיְצרֹו.ְוֶזהּו ּבֹוַע''ז, ּב''ו עֹ  יף ּבְ ּקִ (איוב   ''ז, ּתַ
ה ִיְפַעל אֵ  לג) ל ֵאּלֶ לֹוׁש ֵהן ּכָ ֲעַמִים ׁשָ ל ּפַ

ֶבר, ְוזֶ  לֹׁש  ִעם ּגָ לּולֹות ׁשָ ּכְ ה יה''ו ׁשֶ
ם ה'.  (ָאבֹות) אֹוִתיֹּות יק, ְלַיּבֵ ַצּדִ  ּבְ

ַמר, .99 ִגיָנּה ִאּתְ ן ָי''ּה, ּבְ ְוזֹאת   (רות ד) ּוִביָנה ּבֶ
ִיׂשְ  מּוָרה  ַלָפִנים ּבְ אּוָלה ְוַעל ַהּתְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ

ָבר. ל ּדָ ים ּכָ ם, ְוָד   ְלַקּיֵ ֵ נּוי ַהׁשּ א  ָהָכא ָקא ָרִמיז ׁשִ
ּנּוי   ָרֵאל. ְוָדא ׁשִ ִיׂשְ מצפ''ץ ָהָכא, ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו.   ָמקֹום, ֶאְהֶי''ה, ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ

נּ  ה,  יה''ו, ִאיהּו ֶאְהֶי''ה, ְוָדא ׁשִ ּנּוי ַמֲעׂשֵ ּוי ָמקֹום. ׁשִ
ִנים  ֲאדָֹנ''י, א' ֶאְדֶי''ד, י' ידו ּתַ ְרַווְייהּו ִמׁשְ ד, ּתַ

ֲאדֹנָ   ''י. ּבַ

  

ְגָלָלּה ֶנֱאַמר -ּוִביָנה  .99 ן ָי''ּה, ּבִ (רות   ּבֶ
ה   ד) אּוּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ

א ָבר. ּכָ ל ּדָ מּוָרה ְלַקיֵּם ּכָ ן רֹוֵמז ְוַעל ַהּתְ
אן, ְוזֹאת  ם, ְוֶזה מצפ''ץ ּכָ ֵ ּנּוי ַהׁשּ ׁשִ

ּנּוי ָמקֹום,  ְלָפִנים ָרֵאל. ְוֶזה ׁשִ ִיׂשְ ּבְ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו.   ֶאְהֶי''ה, ַאיֵּה ְמקֹום ּכְ
ּנּוי  ּנּוי ָמקֹום. ׁשִ יה''ו הּוא ֶאְהֶי''ה, ְוֶזה ׁשִ
ה, ֲאדָֹנ''י, א' ֶאְהֶי''ה, י' יהוה,   ַמֲעׂשֶ

ֵניהֶ  אדָֹנ''י. ׁשְ ים ּבַ ּנִ ּתַ  ם ִמׁשְ

ִיׂשְ  .100 עּוָדה ּבְ א  ְוזֹאת ַהּתְ עּוָדה, ִאיּמָ ָרֵאל, ַהּתְ
ָאה, עּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה   ישעיה ח)( ִעּלָ צֹור ּתְ

א   ַמּיָ ׁשְ ָעְלָמא, חֹוָתם ּדִ ִלּמּוָדי. ִאיהּו חֹוָתם ּדְ ּבְ
אָ  ָאה. ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ מּוָרה, ׁשְ ן  ְוַאְרָעא. ַעל ַהּתְ

יָלּה, ְמַטְטרֹו''ן,   עּוֵליָמא ּדִ ַרת. ּבְ ֲאָתר ִאְתַטּמָ
ה. ְואָ וְ  ּנָ ן, ִאיִהי ְמׁשַ ּמָ ֶנה ּתַ ַמר  ִיׁשְ ִאּתְ ָדם ּדְ

יהּ  ֶבת   (ישעיה מד)  ּבֵ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ּכְ
ִית, ֵחהּו. (איוב יד) ּבָ ּלְ ׁשַ ָניו ַוּתְ ה ּפָ ּנֶ  ְמׁשַ

  

ָרֵאל .100 ִיׂשְ עּוָדה ּבְ עּוָדה  ְוזֹאת ַהּתְ . ַהּתְ
עּוָדה   (ישעיה ח) ֵאם ָהֶעְליֹוָנה, - צֹור ּתְ

ָדי. הּוא חֹוַתם ָהעֹוָלם, ֲחת ִלּמֻ ֹום ּתֹוָרה ּבְ
מּוָרה  ַמִים ְוָהָאֶרץ. ַעל ַהּתְ ָ   - חֹוַתם ַהׁשּ

ֵאיֶזה ָמקֹום  ִכיָנה ַתְחּתֹוָנה. ּבְ ׁשְ
ּה, ְמַטְטרֹו''ן,   ּלָ ֶעֶלם ׁשֶ ָאה? ּבָ ִהְתַחּבְ

ּנֶהָ  ּנֱֶאמַ ַוְיׁשַ ה. ְוָאָדם ׁשֶ ּנָ ּתַ ם ִהיא ִמׁשְ ר , ׁשָ
ִת  (שם מד) ּבוֹ  ֶבת ּכְ ְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ

ִית, ֵחהּו.(איוב יד)  ּבָ ּלְ ׁשַ ּנֶה ָפָניו ַוּתְ  ְמׁשַ
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א אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, לֹא   .101 ּוְבִגין ּדָ
ב   ה, ִנְכּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ב ֲאִני ִנְקָרא ּבָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ ּכְ

ִתיב י ֲאִני ְיָי'   כי ג) (מלא דוד, ְוִנְקָרא ֲאדָֹנ''י. ְוָהא ּכְ
ִריָאה   ּקְ י, ֲאָבל ּבַ ּנֵ ּתַ ִתיָבה לֹא ִאׁשְ ּכְ ִניִתי. ּבַ לֹא ׁשָ
י.   ּנֵ ּתַ ִאיהּו ַאְתֵריּה, ָלא ִאׁשְ יָבה ּדְ ְכּתִ י. ּדִ ּנֵ ּתַ ִאׁשְ

י. ּנֵ ּתַ ִאיִהי ְלַבר ֵמַאְתֵריּה, ִאׁשְ ִריָאה ּדְ ּקְ (שמות  ּבַ

קֹולֹו אַ  ג)כ ַמע ּבְ ָניו ּוׁשְ ֶמר ִמּפָ ָ ר ּבֹו. בְּ ִהׁשּ ּמֵ ִגין  ל ּתַ
ם ַמְטרֹוִניָתא.   ׁשֵ ָמּה ּכְ יֵליּה ֲאדָֹנ''י, ׁשְ ְפָחה ּדִ ׁשִ ּדְ
ִאיהּו   ִגין ּדְ י, ּבְ ּנֵ ּתַ יּה ִאׁשְ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יּה ָרָזא   יו. ָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּומָ  (איוב לג) (רוחא) ַנַער. ּבֵ

  

ְרׁשּוָה ַחְכֵמי ַהּמִ  .101 ָנה, לֹא ְוָלֵכן ּפֵ ׁשְ
אֲ  עֹוָלם ַהזֶּה  ְכׁשֶ ב ֲאִני ִנְקָרא. ּבָ ִני ִנְכּתָ

תּוב ב יהוה, ְוִנְקָרא ֲאֹדָנ''י. ַוֲהֵרי ּכָ  ִנְכּתָ
ְכִתיָבה   (מלאכי ג) ִניִתי. ּבִ ֲאִני ה' לֹא ׁשָ

ּנֶה.  ּתַ ְקִריָאה ִמׁשְ ּנֶה, ֲאָבל ּבִ ּתַ לֹא ִמׁשְ
נֶּ שֶׁ  ּתַ הּוא ְמקֹומֹו, לֹא ִמׁשְ ִתיָבה ׁשֶ ה. ּכְ

ְקִריָאה שֶׁ  ִהיא ִמחּוץ ִלְמקֹומֹו, ּבִ
ּנֶה. ּתַ ַמע   (שמות כג) ִמׁשְ ָניו ּוׁשְ ֶמר ִמּפָ ָ ִהׁשּ

ּלֹו  ְפָחה ׁשֶ ִ ׁשּ ּום ׁשֶ ר ּבֹו. ִמׁשּ ּמֵ קֹלֹו ַאל ּתַ ּבְ
דֹוׁש   ה, ְוַהּקָ ְלּכָ ם ַהּמַ ׁשֵ ָמּה ּכְ ֲאדָֹנ''י, ׁשְ

רּוךְ  הּוא נַ ּבָ ּום ׁשֶ ּנֶה, ִמׁשּ ּתַ ַער.  הּוא ּבֹו ִמׁשְ
 ָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו. (איוב לג) ַח)(רּו ּבֹו סֹוד

ִריְך הּוא ָלא   .102 א ּבְ א ֵאֶצל קּוְדׁשָ ִכיְנּתָ ֲאָבל ׁשְ
י,   ּנֵ ּתַ ּה ָלא ִאׁשְ ִריְך הּוא ְלַגּבָ א ּבְ ית, ְוקּוְדׁשָ ּנֵ ּתַ ִמׁשְ

ִניִתי,   כי ג) (מלא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֲאִני ְיָי' לֹא ׁשָ
א. ְיָי', עַ  ִכיְנּתָ ַלף  ֲאִני, ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא. ׁשָ ּמּוָדא ּדְ

י   ִאיׁש ַנֲעלֹו,  ל ִאיהּו ְלַגּבֵ ְלפֹון, ַסְנּדָ א ַסְנּדַ ּדָ
א. ֲאָבל   ִכיְנּתָ י ׁשְ ִריְך הּוא, ְוַנַעל ְלַגּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ

ית ְסִפיָרן, אִ  ָכִליל ׁשִ ְפֶאֶרת, ּדְ ''ד.  ּתִ יהּו ּגּוָפא ַלְידֹוָ
א,  ִכיְנּתָ ִאיהּו ֲאדָֹני.  ּוַמְלכּות, ּגּוָפא ִלׁשְ  ּדְ

  

ִכיָנה ֵאצֶ  .102 רּוְך ֲאָבל ׁשְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ
רּוְך הּוא לֹא  דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ ּנָ ּתַ הּוא לֹא ִמׁשְ
תּוב ֲאִני ה' לֹא  ּכָ ּנֶה ֵאֶליָה, ֶזהּו ׁשֶ ּתַ ִמׁשְ

ִניִתי. ֲאִני  ִכיָנה. ה'  -ׁשָ ְ ָהַעּמּוד  -ַהׁשּ
ַלף ִאיׁש ַנֲעלוֹ  ֶזה  - ָהֶאְמָצִעי. ׁשָ

דֹוׁש  ל הּוא ַלּקָ ְלפֹון, ַסְנּדָ רּוְך הּוא, ַסְנּדַ ּבָ
ּכֹוֵלל  ְפֶאֶרת, ׁשֶ ִכיָנה. ֲאָבל ּתִ ְ ְוַנַעל ַלׁשּ
ׁש ְסִפירֹות, הּוא ּגּוף ַליהָֹו''ה. ּוַמְלכּות  ׁשֵ

הּוא אֲ  ִכיָנה, ׁשֶ ְ  דָֹני.ּגּוף ַלׁשּ

ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעינֵ  (דברים כ''ה)  .103 ׁשָ י  ְוִנּגְ
ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו   א,  ַהּזְ ּקּוָדא ּדָ ְוגֹו'. ּפִ

ַלֲחלֹוץ. ְוַהאי ִאיהּו ֲחִליַצת רּוָחא ֵמַההּוא ּגּוָפא,  
יָרא   ָאח, ְוַההּוא ְקׁשִ יּה ּכְ ָבֵעי ְלַאְנָהָגא ִעּמֵ ּדְ

ַאחְ  יּה, ְוַההּוא רּוָחא  ּדְ יר ִמּנֵ ִעם ָאחּוָה ַמּתִ ָוה ּדְ
רֹוָקא. ֲהָדא הּוא ָאִזיל נָ  ח ּפָ ּכַ ַאׁשְ   ע ָוָנד, ַעד ּדְ

אֹו דֹודֹו אֹו ֶבן דֹודֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו   (ויקרא כה)  ִדְכִתיב, 
יָגה ָידֹו   ִ ח, ְוִהׂשּ ּכַ רֹו ְוגֹו'. ְוִאי ָלא ַאׁשְ ׂשָ ֵאר ּבְ ְ ִמׁשּ

א ֶעֶבד  ְוִנְגָאל. ּכְ ָאִזיל ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, אֹו ּכְ ֹוֵרַח ּדְ
ׁשַ  ָאִזיל ּבְ ח  ּדְ ּכַ ַאׁשְ אֵריּה, ַעד ּדְ ֶלת ַעל ַצּוָ ְלׁשֶ

  

ֵקִנים   .103 ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהזְּ ׁשָ ְוִנּגְ
ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוגֹו'. ִמְצָוה זֹו 

זֹוִהי ֲחִליַצת רּוַח ֵמאֹותֹו ּגּוף, ַלֲחלֹץ, וְ 
ִר  ּצָ ר ׁשֶ ָאח, ְואֹותֹו ֶקׁשֶ יְך ִלְנהֹג ִעּמֹו ּכְ

ּנּו, ְואֹוָתּה  יר ִמּמֶ ִעם ָאִחיו ַמּתִ ָהַאֲחָוה ׁשֶ
ּמֹוֵצאת ּגֹוֵאל.  רּוַח הֹוֶלֶכת ָנע ָוָנד ַעד ׁשֶ

תּובזֶ  ּכָ אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו  (ויקרא כה) הּו ׁשֶ
רֹו ְוגֹו'. ְוִאם לֹא ִיְגָאֶלנּ  ׂשָ ֵאר ּבְ ְ ּו אֹו ִמׁשּ

אֹוֵרַח  -ָצא מָ  יָגה ָידֹו ְוִנְגָאל. ּכְ ִ ְוִהׂשּ
ֶעֶבד  קֹום ְלָמקֹום, אֹו ּכְ הֹוֵלְך ִמּמָ ׁשֶ
ּמֹוֵצא  ארֹו ַעד ׁשֶ ֶלת ַעל ַצּוָ ְלׁשֶ ׁשַ הֹוֵלְך ּבְ ׁשֶ

ּלֹא פִ  ְדיֹון ֵמֲאדֹונֹו ַעל ֶחְטאֹו. אֹוי ְלִמי ׁשֶ
יַח בֵּ   ן ִלְגֹאל אֹותֹו.ִהּנִ
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ָלא  פִּ  יֵליּה ַעל חֹוֵביּה. ַווי ְלַמאן ּדְ ְדיֹון ֵמָאדֹון ּדִ
ן ְלִמְפַרק ָיֵתיּה.   ֲאָנח ּבֵ

ָנן ּוָמאֵרי ְמִתיְבָתאן, ָהָכא ָרִמיז,   .104 הּו ְוַרּבָ ְוֵאִלּיָ
ִאיהּו   ית ָהֲאסּוִרין. ּדְ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ

ָיד, ְוָאסוּ  ין ּדְ ְתִפּלִ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ ְתִפִלין  ָקׁשּור ּבְ ר ּבִ
ד ֵלית א, ּכַ ֵריׁשָ ן ְלִמְפַרק ֵליהּ  (ליה)  ּדְ ְטָרא  ּבֵ , ִמּסִ

ֶבן ָי''  ירּו ִאיהּו ָאח ָחבּוׁש ְוָאסּור,  ּדְ ַההּוא ְקׁשִ ּה. ּבְ
ִאיהּו ד'   ְרֵמיּה, ּדְ ֵלית ֵליּה ְרׁשּו ְלִמְפַרק ַית ּגַ ּדְ

ָאח, ּה   (בראשית ב) ַעְצמֹו ּדְ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ָקָרא ּלָ
ר  לְ  א. ּוָבׂשָ ֵריׁשָ ין ּדְ ְתִפּלִ א ּדִ ַקְרַקְפּתָ יּה, ּבְ ַגּבֵ
ִרי ָקָרא ָלּה ִמסִּ ִמ  ׂשָ א. ּבְ ִלּבָ  ְטָרא ּדְ

  

יבֹות,  .104 ְוֵאִליָּהּו ְוַחְכֵמי ּוַבֲעֵלי ַהְיׁשִ
ית  יר ַעְצמֹו ִמּבֵ אן ָרמּוז ֵאין ָחבּוׁש ַמּתִ ּכָ
ל  ר ׁשֶ ֶקׁשֶ הּוא ָקׁשּור ּבְ ָהֲאסּוִרים. ׁשֶ

ל רֹאׁש, ּתְ  ין ׁשֶ ְתִפּלִ ל ָיד, ְוָאסּור ּבִ ין ׁשֶ ִפּלִ
ֵאי ׁשֶ ן ִלְגֹאל אֹותוֹ  (לֹו) ןּכְ ן ּבֵ ל ּבֶ ד ׁשֶ  ִמּצַ

ר הּוא ָאח ָחבּוׁש ְוָאסּור,  אֹותֹו ֶקׁשֶ ָי''ּה. ּבְ
הּוא  ֵאין לֹו ְרׁשּות ִלְגֹאל ֶאת ַעְצמֹו, ׁשֶ ׁשֶ

ל ָאח. ֶעֶצם  (בראשית ב) ד' ַעְצמֹו ׁשֶ
ל ֵמֲעָצַמי קָ  ְרֶקֶפת ׁשֶ ּקַ ָרא ָלּה ֵאָליו ּבַ

ל רֹאׁש, ּובָ  ין ׁשֶ ִפּלִ ִרי ָקָרא לָ ּתְ ׂשָ ר ִמּבְ ּה ׂשָ
ב. ד ַהּלֵ  ִמּצַ

ל   .105 ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ ְוָלא ְלַמָגָנא ָאַמר קּוְדׁשָ
ל ִעם   ּלֵ ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ּוִמְתּפַ ָהעֹוֵסק ּבַ

ּבּור, ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָלי ָדַאִני ִלי ּוְלָבַני  ַהּצִ ִאּלּו ּפְ ו ּכְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכבִ  ה ִמּבֵ לֹות. ְוַכּמָ א  ים ּוַמּזָ ֵני ָנׁשָ ּבְ

ִמילּות   י ּגְ אֹוַרְייָתא, ְוַעְבּדֵ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּדְ
ִריְך   א ּבְ ַרק קּוְדׁשָ ין, ְוָלא ִאְתּפְ ֲחָסִדים, ּוְמַצּלִ

ָרֵאל.  יּה ְוִיׂשְ ִכיְנּתֵ ל  הּוא ּוׁשְ ּדַ ּתְ ִיׁשְ א ּדְ ֶאּלָ
קּוְד  ר ָיָתּה ּבְ אֹוַרְייָתא, ְלַחּבֵ ִריְך הּוא.  ּבְ א ּבְ ׁשָ

ָהא ֵאין ָחִסיד  ּוגְ  ִמילּות ֶחֶסד, ָהא אֹוְקמּוָה, ּדְ
ָעִביד,   ּקּוִדין ּדְ ָכל ּפִ ד ִעם קֹונֹו, ּדְ ְתַחּסֵ א ַהּמִ ֶאּלָ

יּה, ּוְבָהא ָעִביד ֶחֶסד עִ  ִכיְנּתֵ הּו ׁשְ ם  ְלִמְפַרק ּבְ
ִריְך הּוא.  א ּבְ  קּוְדׁשָ

  

דוֹ  .105 ם ָאַמר ַהּקָ רּוְך הּוא, ְולֹא ְלִחּנָ ׁש ּבָ
ל הָ  ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים  ּכָ עֹוֵסק ּבַ

ּבּור, ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו  ל ִעם ַהּצִ ּלֵ ּוִמְתּפַ
ין ָהעֹוְבֵדי   ָדַאִני ִלי ּוְלָבַני ִמּבֵ ִאּלּו ּפְ ּכְ

ֵני ָאָדם  כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות. ה ּבְ ְוַכּמָ
ּתֹוָרה ְועֹושִׂ  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמילּות  ׁשֶ ים ּגְ

דֹוׁש ֲחָסִדים וּ  ְלִלים, ְולֹא ִנְגָאל ַהּקָ ִמְתּפַ
א  ָרֵאל. ֶאּלָ ִכיָנתֹו ְוִיׂשְ רּוְך הּוא ּוׁשְ ּבָ
ר אֹוָתּה ִעם  ּתֹוָרה ְלַחּבֵ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ

רּוְך הּוא. ּוְגִמ  דֹוׁש ּבָ ילּות ֶחֶסד ֲהֵרי ַהּקָ
א הַ  ֲהֵרי ֵאין ָחִסיד ֶאּלָ ְרׁשּוָה, ׁשֶ ד ּפֵ ְתַחּסֵ ּמִ

ה, ִלְגֹאל ּבֹו ִעם קֹונֹו, שֶׁ  ָעׂשָ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ
דֹוׁש  ה ֶחֶסד ִעם ַהּקָ ִכיָנתֹו, ּוָבֶזה עֹוׂשֶ ׁשְ

רּוְך הּוא.  ּבָ

א   .106 יּה, ִעם קּוְדׁשָ ִכיְנּתֵ ׁשְ ָגִמיל ֶחֶסד ּבִ ַמאן ּדְ
ָרֵאל,  בְּ  ַכד ָחבּו ִיׂשְ ִגין ּדְ ִמיל. ּבְ ִריְך הּוא ּגָ

ִריְך הּוא ֲהָוה  ְוקּוְד  א ּבְ א  ׁשָ ָרא לֹון, ִאיּמָ ֵעי ְלַיּסְ ּבָ
ַנְפקּו ְלַתְרּבּות ָרָעה.   ֲהַות ְרִביָעא ָעַלְייהּו, ַעד ּדְ
א   ֵני ַמְלּכָ ִריְך ּבְ ִריְך הּוא ַמה ָעִביד. ּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ר ְלַאְתֵריּה,  ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ֶיְהּדַ . ְוִאיהּו אֹוֵמי, ּדְ

  

ִכיָנתֹו, הּוא  .106 ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ ִמי ׁשֶ
ּום  רּוְך הּוא. ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ ּגֹוֵמל ִעם ַהּקָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ְוַהּקָ ָחְטאּו ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָרם, ָהֵאם ָהְיָתה רֹוֶבֶצת ָהָיה רֹוֶצה ְלַיסְּ 
יְָּצאּו ְלַתְרבּ  ּות ָרָעה. ֶמה ֲעֵליֶהם, ַעד ׁשֶ

ה הַ  ֵני ָעׂשָ ַרׁש ֶאת ּבְ רּוְך הּוא? ּגֵ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ּלֹא ַיֲחזֹר  ע ׁשֶ ּבַ ה, ְוִנׁשְ ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ַהּמֶ
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ַמְטרוֹ  ַרת ְלַאְת ַעד ּדְ ָרָהא. ּוַמאן  ִניָתא ִאְתַהּדְ
א, ּוְבָכל   ִכיְנּתָ ׁשְ ְתׁשּוָבה, ְוָגִמיל ֶחֶסד ּבִ ָהַדר ּבִ ּדְ

יָלּה, ְוָלאו ִאיִהי  א   (איהו) אֹוַרְייָתא ּוְבִפּקּוִדין ּדִ ֶאּלָ
א, ּדָ  ִכיְנּתָ א ָעִביד ֶחֶסד ִעם קֹונֹו,  ְלִמְפַרק ׁשְ

כִ  ִריק ֵליּה ּוִלׁשְ יּה ְוִלְבנֹוי. ּוְכִאיּלּו ּפָ  יְנּתֵ

ֲחזֹר ִלְמקֹוָמּה.  ה ּתַ ְלּכָ ַהּמַ ִלְמקֹומֹו ַעד ׁשֶ
ְת  חֹוֵזר ּבִ ׁשּוָבה ְוגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם  ּוִמי ׁשֶ

ִכיָנה ּוְבָכל ַהּתֹוָרה ּובְ  ְ ִמְצוֹוֶתיָה, ְולֹא ַהׁשּ
ִכיָנה, ֶזה   (הּוא) ִהיא ְ א ִלְגֹאל ֶאת ַהׁשּ ֶאּלָ

ה ֶחֶסד ִעם קֹונֹו, ּוְכִאּלּו ָגַאל אֹותֹו  עֹוׂשֶ
ָניו. ִכיָנתֹו ְוֶאת ּבָ  ְוֶאת ׁשְ

י ְמִתי .107 הּו ְוָכל ָראׁשֵ ְבָתאן, ַרְעָיא  ָאַמר ֵאִלּיָ
ר ָנׁש, ַאְנּתְ  ר  ְמֵהיָמָנא, ַאְנּתְ הּוא ַהאי ּבַ  הּוא ּבַ

א יָלְך   ִמן ַמְלּכָ לּוָתא ּדִ ּדְ ּתַ ִאׁשְ ּוַמְטרֹוִניָתא, ּדְ
ָעִביד   ַמאן ּדְ ִריְך הּוא, ָלאו ּכְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ְלַגּבֵ
ּוּוֵייּה   יב ְלׁשַ ְמחּוּיָ ְבָרא ּדִ א ּכִ ֶחֶסד ִעם קֹונֹו, ֶאּלָ

א, ּוָמַסר  גַּ  א ְוִאיּמָ יּה ְלִמְפַרק ַאּבָ ְרֵמיּה ְותּוְקּפֵ
יָתה ָעַליְ גַּ  ָרא  ְרֵמיּה ַלּמִ ָלאו ִאיהּו ּבְ ַמאן ּדְ יהּו. ּדְ

א ְוִעם   א, ְוָעִביד ִטיבּו ִעם ַמְלּכָ ַמְלּכָ ּדְ
ָעִביד ֶחֶסד   יב ּדְ אי ַהאי ִאְתֲחׁשִ ַמְטרֹוִניָתא, ַוּדַ

 ִעם קֹונֹו. 

  

יבֹות, ָאַמר ֵאלִ  .107 י ַהְיׁשִ יָּהּו ְוָכל ָראׁשֵ
ה ה ּוא ָהִאיׁש ַהזֶּה, רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ַאּתָ

ה,  ַאּתָ  ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ן ֵמַהּמֶ ה הּוא ּבֵ
רּוְך הּוא לֹא  דֹוׁש ּבָ לּוְתָך ַלּקָ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
מֹו ֵבן  א ּכְ ה ֶחֶסד ִעם קֹונֹו, ֶאּלָ עֹוׂשֶ ְכִמי ׁשֶ

ים ַעְצמ ֻחיָּב ָלׂשִ ּמְ א ׁשֶ ֹו ְוכֹחֹו ִלְפּדֹות ַאּבָ
א ּוָמַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה  י  ְוִאּמָ ּמִ ֲעֵליֶהם. ׁשֶ

ֵאינ ֶלְך ׁשֶ ה טֹוָבה ִעם ַהּמֶ ֶלְך ְועֹוׂשֶ ן ַהּמֶ ֹו ּבֶ
ה ֶחֶסד   עֹוׂשֶ ב ׁשֶ אי ֶזה ֶנְחׁשָ ה, ַוּדַ ְלּכָ ְוַהּמַ

 ִעם קֹונֹו.

י קוּ  .108 ח ַקּמֵ ּטַ ּתְ א  ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְוִאׁשְ ְדׁשָ
ילֵ  ן ְיֵהא ַרֲעָוא ּדִ ִריְך הּוא ּוָבָכה, ְוָאַמר ּכֵ יּה,  ּבְ

א   י קּוְדׁשָ יִלי ְלַגּבֵ עֹוָבִדין ּדִ ַבר, ּדְ יב ִלי ּכְ ַיֲחׁשִ ּדְ
ְבָרא   יּה ּכִ יּה ְיהֹון ְלַגּבֵ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

ל  ּדַ ּתְ ִאׁשְ ָרִחים לֹון  ּדְ יּה, ּדְ ַתר ֲאבֹוי ְוִאּמֵ הֹון ּבָ ּבְ
ָמֵתיּה, ְוכָ  יּה רּוֵחיּה ְוִנׁשְ ְרֵמיּה ְוַנְפׁשֵ ל ַמה  ַיִתיר ִמּגַ

יב לֹון ְלַאִין,  ֲהָוה ֵליּה ֲהָוה ָחׁשִ (דף רפ''א   ּדְ

א,  ע''ב) א ְוִאּמָ ַאּבָ הֹון ְרעּוֵתיּה ּדְ ד ּבְ ְלֶמְעּבַ
א   כֹּלָ ָיַדְעָנא ּדְ ב ּדְ הֹון. ְוַאף ַעל ּגַ ּוְלִמְפַרק לֹון ּבְ

ְרׁשּוֵתיּה,  ַההּוא ִזְמָנא  ּבִ ֵעי. ּבְ א ּבָ ַרֲחָמָנא ִלּבָ
א בְּ  יק ֵליּה, ְוָאַמר,  ָאָתא קּוְדׁשָ ִריְך הּוא ְוָנׁשִ

יִלי,  ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ַוַדאי  ָרא ּדִ ַאְנּתְ הּוא ּבְ
הּו   ּלְ ר ָקמּו ּכֻ קּו ּבַ ְ ָנן ּוַמְלָאִכין ַנׁשּ א. ַרּבָ ִכיְנּתָ ְוִדׁשְ

  

ח ִלְפֵני  .108 ּטַ ּתַ ֱאָמן ְוִהׁשְ ָקם רֹוֶעה ַהּנֶ
דֹוׁש בָּ  ן ְיִהי ַהּקָ רּוְך הּוא, ּוָבָכה ְוָאַמר, ּכֵ

ֵבן,  יב אֹוִתי ּכְ יֲַּחׁשִ ּלֹו ׁשֶ ָרצֹון ׁשֶ
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ י ַלּקָ ּלִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ּוא ׁשֶ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ מֹו ֵבן ׁשֶ ִכיָנתֹו ִיְהיּו ֵאָליו ּכְ ּוׁשְ
אֹוֵהב אֹוָתם בָּ  ֶהם ַאַחר ָאִביו ְוִאּמֹו, ׁשֶ

ָמתֹו, ְוָכל יֹוֵתר ֵמַעְצמֹו וְ  ַנְפׁשֹו, רּוחֹו ְוִנׁשְ
ב ָלֶהם ְלַאִין  ָהָיה לֹו, ָהָיה חֹוׁשֵ ֶ ַמה ׁשּ
א  א ְוִאּמָ ל ַאּבָ ֶהם ָרצֹון ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבָ
י  יַָּדְעּתִ ב ׁשֶ ֶהם. ְוַאף ַעל ּגַ ְוִלְפּדֹות אֹוָתם ּבָ

הַ  ב. ׁשֶ ְרׁשּותֹו, ָהַרֲחָמן רֹוֶצה ֶאת ַהּלֵ ּכֹל ּבִ
אֹותֹו ְזַמן  ק ּבְ ֵ רּוְך הּוא ְוִנׁשּ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ

ה   ַאּתָ אי ׁשֶ ֱאָמן, ַוּדַ אֹותֹו, ְוָאַמר, רֹוֶעה ַהּנֶ
ִכינָ  ְ ל ַהׁשּ י ְוׁשֶ ּלִ ן ׁשֶ ָנן הּוא ּבֵ ה. ַרּבָ

קוּ  ם ְוָנׁשְ קּו ֵבן! ָקמּו ֻכּלָ ְ  לֹו, ּוַמְלָאִכים ַנׁשּ
לּו אֹותֹו ְלַרב ּוֶמֶלְך ֲעֵליֶהם.   ְוִקּבְ
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ילוּ  קּו ֵליּה, ְוַקּבִ ְ א   ְוַנׁשּ ֵליּה ְלַרב ּוַמְלּכָ
 (נשא קמ''ז ע''ב יברך ה')  ָעַלְייהּו.

ָהִניַח ְיָי' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו',   ''ה)(דברים כ .109 ְוָהָיה ּבְ
א,   ּקּוָדא ּדָ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוגֹו'. ּפִ ּתִ

ל ֲעָמלֵ  ִריְך  ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ק. ּדְ
ָלא ַיֲחזֹור ַעל  ִיּטֹול  הּוא אֹוֵמי, ּדְ ְרֵסיּה, ַעד ּדְ ּכֻ

ַתח ַרְעָיא ְמהֵ  יּה. ּפָ אי,  נּוְקָמא ִמּנֵ יָמָנא ְוָאַמר. ַוּדַ
א, ְוָלא   ָרא ְוַעל ַיּמָ ַמְדּבְ א ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ִגין ּדָ ּבְ

ָרֵאל, ַעד ּדְ  ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ִיּטֹול נּוְקָמא  ֵייֲעלּון ּבְ
ֲעָמֵלק.  יּה ּדַ  ִמּנֵ

  

ָהִניחַ  .109 ְמֶחה ְוָהָיה ּבְ  ה' ֱאלֶֹהיָך ְוגֹו', ּתִ
. ִמְצָוה זֹו כה)(דברים  ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוגֹו'

ֲהֵרי  ל ֲעָמֵלק, ׁשֶ ְלַהְכִרית ֶאת ַזְרעֹו ׁשֶ
ּלֹא ַיֲחזֹר  ע ׁשֶ ּבַ רּוְך הּוא ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַתח  ְלִכְסאֹו ַעד שֶׁ  ּנּו. ּפָ ח ְנָקָמה ִמּמֶ ּקַ יִּ
ֱאָמן ְוָאַמר,  ּום ֶזה ָהיּו  רֹוֶעה ַהּנֶ אי ִמׁשּ ַוּדַ

ר ְוַעל ַהיָּם,  ְדּבָ ּמִ ְנסּו הֹוְלִכים ּבַ ְולֹא ִיּכָ
ּטֹל ְנָקָמה  יִּ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ְבֶאֶרץ ִיׂשְ

 ֵמֲעָמֵלק. 

ָהא ֲחֵזיָנן   .110 א, ּדְ ֲעָמֵלק ַמאן הּוא ְלֵעיּלָ
ִבְלעָ  ְלהֹון, ּוְבִגין  ּדְ ָמִתין ּדִ ן ֲהוֹו ִנׁשְ ּמָ ם ּוָבָלק ִמּתַ

ן,  ּדָ  ָרֵאל ַיִתיר ִמָכל אּוָמה ְוִליׁשָ ְנִאין ְלִיׂשְ א ֲהוֹו ׂשַ
ְלָעם,  וּ  ֵמהֹון, ע''ם ִמן ּבִ ׁשְ ים ּבִ א ֲעָמֵלק ָרׁשִ ְבִגין ּדָ

א ִאיּנּון ֲעָמֵלִקים.   ָלק, ּוְדָכר ְונּוְקּבָ ל''ק ִמן ּבָ
ַמר,ְוָעַלְייהוּ  ַיֲעקֹב   (במדבר כג)  ִאּתְ יט ָאֶון ּבְ לֹא ִהּבִ
ָרֵאל. ְולֹא ָראָ  ִיׂשְ  ה ָעָמל ּבְ

  

ֲהֵרי  .110 ָרִאינּו ֲעָמֵלק ַמהּו ְלַמְעָלה? ׁשֶ
ם,   ָ מֹוֵתיֶהם ִמׁשּ ְלָעם ּוָבָלק ָהיּו ִנׁשְ ּבִ ׁשֶ
ל  ָרֵאל יֹוֵתר ִמּכָ ְנאּו ֶאת ִיׂשְ ּום ֶזה ׂשָ ּוִמׁשּ

ה ְוָלׁשֹון,   ָמם  ֻאּמָ ׁשְ   - ְוָלֵכן ֲעָמֵלק ָרׁשּום ּבִ
ְלָעם, ל''ק ִמבָּ  ָלק. ְוָזָכר ּוְנֵקָבה ע''ם ִמּבִ

 ר כג)(במדב ֵהם ֲעָמֵלִקים, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 
ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל  יט ָאֶון ּבְ לֹא ִהּבִ

ָרֵאל. ִיׂשְ  ּבְ

ין,   .111 ע ַאְנּפִ ָרֵאל ַאְרּבַ ִיׂשְ ִאית ּבְ ַגְווָנא ּדְ ּכְ
ָרֵאל ִעם ֵלָאה,  ַיעֲ  ָרֵאל, ָרֵחל, ֵלָאה. ִיׂשְ קֹב, ִיׂשְ

ר   (יחזקאל א)  ִעם ָרֵחל, ָלֳקֵבל,ַיֲעקֹב  ּוְפֵני ֶנׁשֶ
ם. הָ  ְעּתָ ין ַלֲעָמֵלק,  ְלַאְרּבַ ע ַאְנּפִ ִכי ִאית ַאְרּבַ

ֲעָמֵלק.   ים ּבַ ֶקֶסם, ְוַנַחׁש, ָעָמל, ָוָאֶון. ָעָמל ָרׁשִ
ְטָרא ּדַ  ֲהָוה ִמּסִ ָיׁשּוב   (תהלים ז) ֲעָמֵלק,ְוָהָמן ּדְ

ו ֵמֲעָמֵלק ֲהוֹו.  ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו. ְוָכל ַאּלּוֵפי  ֵעׂשָ
א ֲעָמֵלק, ָסָמֵאל. ָעָמל, ַנחַ  ׁש, ָאֶון,  ּוְלֵעיּלָ

א   ר ָנׁש ְלֶמֱחֵטי ְלקּוְדׁשָ י ֵליּה ְלּבַ ְמַפּתֵ ּוִמְרָמה. ּדִ
ִריְך הּוא. ֶקֶס''ם, ק' ִמן ֲעָמֵלק ס''ם ִמן ָסָמֵא' 'ל.  ּבְ

ָמֵאל   (כאן חסר) ַנַח''ׁש, ֵא''ל ִמּסָ

  

יֵּשׁ  .111 מֹו ׁשֶ ִנים: ּכְ ע ּפָ ָרֵאל ַאְרּבַ ִיׂשְ  ּבְ
ָרֵאל, ָרֵחל, לֵ  ָרֵאל ִעם ַיֲעקֹב, ִיׂשְ ָאה. ִיׂשְ

ֶנֶגד  (יחזקאל א)  ֵלָאה, ַיֲעקֹב ִעם ָרֵחל, ּכְ
ן  ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ע   -ּוְפֵני ֶנׁשֶ ְך ֵיׁש ַאְרּבַ ּכָ

ִנים ַלעֲ  ָמֵלק: ֶקֶסם, ְוַנַחׁש, ָעָמל, ָוָאֶון. ּפָ
ֲעָמלֵ  ד ָעָמל ָרׁשּום ּבַ ָהָיה ִמּצַ ק, ְוָהָמן ׁשֶ

ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו.  (תהלים ז) -ֲעָמֵלק 
ו ֵמֲעָמֵלק ָהיּו. ּוְלַמְעָלה  ְוָכל ַאּלּוֵפי ֵעׂשָ
ֲעָמֵלק, ָסָמֵאל. ָעָמל, ַנַחׁש, ָאֶון, ּוִמְרָמה. 

ה ֶאת ַפּתֶ ּמְ רּוְך   ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָהָאָדם ַלֲחטֹא ַלּקָ
ָמֵאל. ק' ֵמֲעמָ   -הּוא. ֶקֶס''ם   ֵלק, ס''ם ִמּסָ

ָמֵאל  .(כאן חסר) ַנַח''ׁש, ֵא''ל ִמּסָ
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ַמר ְלַאְבָרָהם,  .112 ֵלְך ְלָך   (בראשית יב) ָעֵליּה ִאּתְ
ית מֹוָלד   ית ָאִביָך, ּבֵ ָך ּוִמּבֵ ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

יָלְך, ֵמִאלֵּ  ַתאי, אֹו  ּדִ ּבְ י ׁשַ ּתֵ י ִסיֲהָרא, אֹו ּבָ ּתֵ ין ּבָ
ֵתי ַמאֲ  ַתאי  ּבָ ּבְ ָבֵתי ַמֲאִדים ּוָבֵתי ׁשַ ִדים. ּדְ

ב''דּוְלבָ  ַמר, ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ (אין  ָנה, ָעַלְייהּו ִאּתְ

ַמֲאִדים סּוָמקּו  מתחילין בב' ואין מסיימין בד') . ּדְ
ֵעשָׂ  א ּדְ ם, ִאיּמָ יִהּנָ ה, ּגֵ ַחּמָ ִאְתְייִליַדת  ּדְ ו, ּדְ
ְנָייָנא. ְוִסיֲהָרא, ִאיהוּ  יֹוָמא ּתִ  טֹוב ָוָרע, טֹוב  ּבְ

ֶחְס  ִמיּלּוָאּה. ְוַרע ּבְ  רֹוָנּה. ּבְ

  

(בראשית   ָעָליו ֶנֱאַמר ְלַאְבָרָהם, .112
ית יב) ָך ּוִמּבֵ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

י הַ  ּתֵ ָך ִמּבָ ּלְ ית מֹוָלד ׁשֶ ָבָנה  ָאִביָך. ּבֵ ּלְ
י ַמְאּדִ  ּתֵ ַתאי, אֹו ּבָ ּבְ י ׁשַ ּתֵ לּו, אֹו ּבָ ים. ַהּלָ

ַתא ּבְ י ׁשַ ים ּוָבּתֵ י ַמְאּדִ ּתֵ ַעל ּבָ י ּוְלָבָנה ׁשֶ
ִני ּוְרִביִעי, ׁשֵ (ְוֵאין   ֶנֱאַמר, ֵאין ַמְתִחיִלים ּבְ

ַמְתִחיִלין ְּבֵׁשִני ְוֵאין ְמַסְּיִמים  
ים ֹאֶדם ַהחַ  ִּבְרִביִעי) ְאּדִ ּמַ יִהּנֹם ֵאם ׁשֶ ה, ּגֵ ּמָ

 ֵ יֹּום ַהׁשּ ּנֹוְלָדה ּבַ ו, ׁשֶ ל ֵעׂשָ ָבָנה ׁשֶ ִני. ְוַהּלְ
ִמּלוּ  ָאּה, ָוָרע ִהיא טֹוב ָוָרע. טֹוב ּבְ

ֶחְסרֹוָנּה.   ּבְ
ּה   .113 ִליָלא ִמּטֹוב ָוָרע, מֹוִנין ּבָ ִאיִהי ּכְ ּוְבִגין ּדְ

ָמֵעאל. ְוַכד  ֵני ִיׁשְ ּה ּבְ ָרֵאל ּומֹוִנין ּבָ ָלַקת  ִיׂשְ
ָרֵאל. ְוַכד ָלַקת  ִמּלּוָאה, ִסיָמָנא ָלא ַטב ְלִיׂשְ   ּבְ

ְמֵעאִלים. וּ  ֶחְסרֹוָנּה, ִסיַמן ָרע ַלִיׁשְ (ישעיה  ְבַהאי ּבְ

ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו, ָחְכָמה   כט)
ִאיּנּון ָלא   ר, ּדְ ּתָ ְסּתַ ְמֵעאִלים, ּוִביַנת ְנבֹוִנים ּתִ ִיׁשְ ּדְ

ְבִריָאָתן,  ִפי  ַיְדִעין ּבִ יְלהֹון, ּכְ א ּדִ מּוׁשָ ׁשִ א ּבְ ֶאּלָ
הֲ  ּנּוי ָעְלָמא ּבַ ן. ְוִסיֲהָרא  ׁשִ יּמּוׁשָ ִליָכָתן ְוׁשִ

ִריאַ  יָלּה  ִאְתּבְ יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּוְבֶחְסרֹוָנה ּדִ ת ּבְ
ִאיהּו ָרָעב   ַתאי, ּדְ ּבְ ִריַאת ִליִלית, ׁשַ ֲעִנּיּות, ִאְתּבְ

ְנהֹוִרין.  ַמר, ְיִהי  ְוִצָמאֹון ְוָלקּוָתא ּדִ ָעָלּה ִאּתְ
ֵבית  ְמֵאַרת ְיָי' בְּ  (משלי ג)ְמאֹרֹת ָחֵסר.

ע. ּה,  (קהלת ז) ָרׁשָ ֶכד ּבָ ֵבית ַהּסַֹהר  ְוחֹוֵטא ִיּלָ ּבְ
ה.  ּנָ ֵלט ִמּמֶ יָלּה, ְוַצִדיק ִיּמָ  ּדִ

  

לּוָלה ִמּטֹוב ָוָרע,  .113 ִהיא ּכְ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
הּ  ָרֵאל ּומֹוִנים ּבָ ּה ִיׂשְ ֵני מֹוִנים ּבָ  ּבְ

ּלֹוָקה ְבִמּלּוָאּה, ִסיָמן לֹא  ָמֵעאל. ּוְכׁשֶ ִיׁשְ
ּלֹוָקה ְבֶחְסרֹוָנּה, ָרֵאל. ּוְכׁשֶ  טֹוב ְלִיׂשְ

ְמֵעאִלים. ּוָבֶזה ׁשְ (ישעיה  ִסיָמן ָרע ַליִּ
ל  כט) ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו, ָחְכָמה ׁשֶ

ר,  ּתָ ְסּתַ ְמֵעאִלים. ּוִביַנת ְנבֹוִנים ּתִ ִיׁשְ
ֵהם א  ׁשֶ ְבִריָאָתם, ֶאּלָ לֹא יֹוְדִעים ּבִ

ִפי שִׁ  ם, ּכְ ּמּוׁשָ ׁשִ ֲהִליָכָתם  ּבְ ּנּוי ָהעֹוָלם ּבַ
ם. וְ  ּמּוׁשָ יֹּום ּוְבׁשִ ָבָנה ִנְבְרָאה ּבַ ַהּלְ

ָהְרִביִעי, ּוְבֶחְסרֹוָנּה ֲעִניּּות, ִנְבָרָאה 
אֹון  הּוא ָרָעב ְוִצּמָ ַתאי, ׁשֶ ּבְ ִליִלית, ׁשַ

אֹור ֹות. ָעֶליָה ֶנֱאַמר ְיִהי ְמֹארֹת ְוִלּקּוי ַהּמְ
ֵבית ְמֵאַרת ה'  (משלי ג) ָחֵסר. ּבְ
ע. הּ  (קהלת ז) ָרׁשָ ֶכד ּבָ ֵבית ְוחֹוֵטא ִיּלָ , ּבְ

ה.  ּנָ ֵלט ִמּמֶ יק ִיּמָ ּה, ְוַצּדִ ּלָ  ַהּסַֹהר ׁשֶ

ה ְזֵעיָרא, ָנקּוד   .114 ְוִאית ּכָֹכָבא ַאֲחָרא, ְנקּוּדָ
ְפָחה  ִאיהּו ְמאֹרֹת, ְוָדא חֹוָלם,  ּדְ  (נ''א סיהרא) ַעל ׁשִ

ָתא. ת ַמְלּכְ ּבָ ת ֶמֶלְך, ׁשַ ְלָטנּוָתא   ּבַ ׁשֻ ּדְ
יּה, ַמר ּבֵ ִאּתְ ִביִעי, ּדְ יֹום ׁשְ ַתְרַווְייהּו ּבְ (דברים  ּדְ

ִריָאָתן   ה) ֵסֶדר ּבְ ָך ַוֲאָמְתָך. ּדְ ְלַמַען ָינּוח ַעְבּדְ
''ה א ַחּמָ ן. ּוְבִגין ּדָ ּמּוׁשָ ֵסֶדר ׁשִ ַמ''ֲאִדים  וּ  ָלאו ּכְ

  

ה, ָנקּוד   ְוֵיׁש ּכֹוָכב ַאֵחר, .114 ה ְקַטּנָ ְנֻקּדָ
ְפָחה הּוא ְמֹארֹת, ְוֶזה (ַהְּלָבָנה) ַעל ׁשִ , ׁשֶ

ה.  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת ֶמֶלְך, ׁשַ חֹוָלם, ּבַ
ּנֱֶאַמר   ִביִעי, ׁשֶ ְ יֹּום ַהׁשּ ֵניֶהם ּבַ ְלטֹון ׁשְ ִ ׁשּ ׁשֶ

ָך ַוֲאָמְתָך. לְ  )(דברים ה ּבוֹ  ַמַען ָינּוַח ַעְבּדְ
ִריָאָתם לֹא ֶדר ּבְ ּסֵ ם.  ׁשֶ ּמּוׁשָ ְכֵסֶדר ׁשִ

ל   ים ׁשֶ י''ם, ֲאֻדּמִ ''ה ּוַמְאּדִ ְוָלֵכן ַחּמָ
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נְ  יֹוָמא ּתִ ִריאּו ּבְ ם, ִאְתּבְ ֵגיִהּנָ ָייָנא. ְלָבָנה  סּוָמֵקי ּדְ
ְפָנא   יֹוָמא ְרִביָעָאה, ּכַ ִריאּו ּבְ ַתאי, ִאְתּבְ ּבְ ׁשַ
ִגין   ב''ד, ּבְ א ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ ַוֲחׁשֹוָכא. ּוְבִגין ּדָ

ְנָייָנא, ְוָלקּותָ  יֹוָמא ּתִ ֵרי ּבְ ם ִאְתּבְ ֵגיִהּנָ ְנהֹוִרין  א ּדִ ּדְ
יֹוָמא ְרִביָעָאה.   ּבְ

ַתאי   ּבְ ִני. ְלָבָנה ׁשַ יֹום ׁשֵ יִהּנֹם, ִנְבְראּו ּבְ ַהּגֵ
ְך. ְוָלֵכן ֵאין  יֹום ְרִביִעי, ָרָעב ְוחֹׁשֶ ִנְבְראּו ּבְ

יִהּנֹם  ילִ ַמְתחִ  ּגֵ ּום ׁשֶ ִני ּוְרִביִעי, ִמׁשּ ׁשֵ ים ּבְ
יוֹ  יֹום ִנְבָרא ּבְ ִני, ְוִלּקּוי ְמאֹורֹות ּבְ ם ׁשֵ

 ְרִביִעי.

ַמר,  .115 ַרְך ּכָֹכב   (במדבר כד) ּכָֹכ''ב, ָעֵליּה ִאּתְ ּדָ
ִליָתָאה. ּוֵביהּ  יֹוָמא ּתְ יּה ּבְ ַדְרּגֵ ֲעקֹב. ּדְ (שמות  ִמּיַ

ְ ַוְיִהי ַביֹום  יט) ֵביּה  ַהׁשּ ְהיֹות ַהּבֶֹקר, ּדְ י ּבִ ִליׁשִ
ִר  א ּבְ יְך הּוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא  ָנִחית קּוְדׁשָ

ת   ּבָ יּה ׁשַ ת ְיִחיָדה, ְלֶמֱהֵוי ִעּמֵ ָרֵאל, ּבַ ְלִיׂשְ
ַלת ַעְנֵפי   ִליל ּתְ י, ּכָ ִליׁשִ ִאיהּו יֹום ׁשְ ָתא. ּדְ ַמְלּכְ

ת  ׁשֻ  (מלכתא) ֲאָבָהן, ש', ּבַ ָטנּוָתא  לְ ְיִחיָדָאה, ּדְ
ת ּבָ יּה ִאְתָעִביַדת ׁשַ ת, ּבֵ ּבָ ֵליל ׁשַ יָלּה ּבְ  . ּדִ

  

ַרְך  (במדבר כד) ּכָֹכ''ב, ָעָליו ֶנֱאַמר .115 ּדָ
י,   ִליׁשִ יֹום ׁשְ תֹו ּבְ ְרּגָ ּדַ ּכֹוָכב ִמיֲַּעקֹב. ׁשֶ

ְהיֹות   (שמות יט) ּובוֹ  י ּבִ ִליׁשִ ְ ַוְיִהי ַביֹּום ַהׁשּ
ּבֹו ָיַרד ַהקָּ  רּוְך הּוא ָלֵתת דוֹ ַהּבֶֹקר, ׁשֶ ׁש ּבָ

ת ְיִחי ָרֵאל, ּבַ ָדה, ִלְהיֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ
י,  ִליׁשִ הּוא יֹום ׁשְ ה, ׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִעּמֹו ׁשַ

ת ת ַעְנֵפי ָהָאבֹות, ש', ַהּבַ לֹׁשֶ  ּכֹוֵלל ׁשְ
ֵליל  (ַהַּמְלָּכה) ְלטֹוָנּה ּבְ ִ ׁשּ ַהְיִחיָדה, ׁשֶ

ית שַׁ  ת, ּבֹו ַנֲעׂשֵ ּבָ  ת. בָּ ׁשַ

ן  .116 א חֹוְלִקין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַעל ַמּתַ   ּוְבִגין ּדָ
ָנה   י ִנּתְ ִליׁשִ ְ ׁשּ א ָאַמר, ּבַ ת ְיִחיָדה. ּדָ ּתֹוָרה, ּבַ
ָנה ּתֹוָרה. ְוִאיִהי   ִביִעי ִנּתְ ְ ׁשּ ּתֹוָרה. ְוָדא ָאַמר, ּבַ
ֶאְמָצִעיָתא,   ַעּמּוָדא ּדְ ֲאִחיַדת ּבְ ת ְיִחיָדה, ּדַ ּבַ

ִליָתאָ  ת  ה לַ ּתְ ִביִעית ֵליּה ּבַ יק, ׁשְ ֲאָבָהן. ּוְבַצּדִ
יּה, ִאְתְקֵרי   ְיִחיָדָאה. ְוַכד ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ

יֵליּה   כָֹכב ּדִ י ֲהָוה, ּדְ ִ ׁשּ הּוא ׁשִ ִביִעי, ּדְ יּה ׁשְ ּבֵ
ָתא ִאְתְקֵרי ֶצֶדק.   ת ַמְלּכְ ּבָ ֶצֶדק, ּוַבת ְיִחיָדה ׁשַ

א, ּתֹוָרה ֲאִחיָדא  ין יֹום ג' ְוז'. בֵּ  ּוְבִגין ּדָ

  

ָנה .116 ׁשְ ַעל  ְוָלֵכן חֹוְלִקים ַחְכֵמי ַהּמִ
י   ִליׁשִ ְ ׁשּ ת ְיִחיָדה. ֶזה ָאַמר ּבַ ן ּתֹוָרה, ּבַ ַמּתַ
ָנה   ִביִעי ִנּתְ ְ ׁשּ ָנה תֹוָרה, ְוֶזה ָאַמר ּבַ ִנּתְ
ַעּמּוד  אֹוֶחֶזת ּבָ ת ְיִחיָדה ׁשֶ תֹוָרה. ְוִהיא ּבַ

י לָ  ִליׁשִ יק, ָאבָהֶאְמָצִעי, ׁשְ ֹות. ּוְבַצּדִ
ִהיא עֲ  ת ְיִחיָדה. ּוְכׁשֶ ִביִעית לֹו ּבַ ָטָרה  ׁשְ

הּוא ָהָיה   ִביִעי, ׁשֶ ַעל רֹאׁשֹו, ִנְקָרא בֹו ׁשְ
ת  ּבָ ּכֹוָכבֹו ֶצֶדק, ּוַבת ְיִחיָדה ׁשַ י, ׁשֶ ִ ׁשּ ׁשִ
ּום ֶזה ּתֹוָרה  ה ִנְקֵראת ֶצֶדק. ּוִמׁשּ ְלּכָ ַהּמַ

ין יֹום ג' ְוז  '.ֲאחּוָזה ּבֹו ּבֵ

י   (תהלים פד) ְוִאיהּו כ''ב ִמן ּכֹוָכ''ב, כ''ו  .117 ּכִ
ֶמׁש  א ַמְלכּות  ׁשֶ ִכיְנּתָ ''ד ְצָבאֹות, ׁשְ  ּוָמֵגן ְידֹוָ

ָרֵאל, כ''ב   (בראשית מח) ַהּקֶֹדׁש,  ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ּבְ
ין,   ְרּגִ ַלת ּדַ ִליָלא ִמּתְ אֹוַרְייָתא. ּכֹוָכב, ּכְ ַאְתָוון ּדְ

יָנה.  ֶתר. ב' ּבִ ְרַווְייהּו, ָחְכָמה.    כ', ּכֶ ִליל ּתַ ''ד ּכָ ְידֹוָ
ִליל כּ  א ּכָ ַעּמּוָדא  ְוכֹּלָ א ּדְ ְרּגָ ֹוָכ''ב, ּדַ

ֶאְמָצִעיָתא.   ּדְ

  

(תהלים   -ֹוָכ''ב, כ''ו  ְוהּוא כ''ב ִמן כּ  .117
ִכיָנה   פד) ֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָֹו''ה ְצָבאֹות, ׁשְ י ׁשֶ ּכִ

ָך ְיבָ  (בראשית מח) ַמְלכּות ַהּקֶֹדׁש, ֵרְך ּבְ
ָרֵאל, כ''ב אֹוִתיֹּות ַהּתֹוָרה. ּכֹוָכב  ִיׂשְ

לּול ִמ  יָנה, ּכָ ֶתר, ב' ּבִ ָרגֹות: כ' ּכֶ לֹׁש ּדְ ָ ׁשּ
ֵניֶהם  ָחְכָמה. ְוכֹוָכ''ב   -ְיהָֹו''ה ּכֹוֵלל ׁשְ

ת ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי   ְרּגַ ּכֹוֵלל ַהּכֹל, ּדַ
ִכיָנה.   ּוׁשְ
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א ִאיִהי ְלָבָנה, לִ  .118 ִכיְנּתָ ּבּון ַהֲהָלָכה,  ּוׁשְ
ֶחֶסד. ְוִאְתְקִריַאת  ִסְטָרא ּדְ ָרה  ַרֲחֵמי, ּבְ ה, ּבָ ַחּמָ

ְפֵני חַ  ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ ְגבּוָרה, ּפְ ְטָרא ּדִ ה, ִמּסִ ַחּמָ ה.  ּכַ ּמָ
יָלּה   ְפָחה ּדִ ִסיֲהָרא, ׁשִ ִסיֲהָרא ֲאֵפיָלה, ִמעּוט ּדְ

תַ  ּבְ יֵליּה ׁשַ ְפָחה ּדִ א. ׁשִ יׁשָ ה ּבִ ם, ַחּמָ יִהּנָ אי,  ּגֵ
ְפָחה,   ת. ׁשִ ּבָ ְנהֹוִרין, ִחילּול ׁשַ ָלקּוָתא ּדִ

ָאַהָד  ָכל יֹוָמא ּדְ ּה ּבְ (דף רפ''ב  ַרת עֹוֶרף ִלְגִביְרּתָ

ָרֵאל  ְויֹוָמא ְוִאְתגַ  ע''א) ִיׂשְ חֹוִבין ּדְ ַרת ָעָלּה ּבְ ּבְ
ָנָהא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י   (משלי ל) ּבְ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ּה. ּדְ  ִביְרּתָ ְפָחה, ָלא ֲהֵוי  ִתיַרׁש ּגְ ׁשִ ׁשּוְלָטנּוָתא ּדְ
ְניָ  יֹוָמא ּתִ א ּבְ ם. ּוָבְרִביִעי,  ֶאּלָ ֵגיִהּנָ יָנא, ּבַ

ַר  ְנהֹוִרין. ְוִאְתַהּדְ ָלקּוָתא ּדִ ָכל  ּבְ ָטָאה ּבְ ּלְ ת ְלׁשַ
 יֹוָמא ְויֹוָמא. 

  

ִכיָנה ִהיא ְלָבָנה, ִלּבּון  .118 ְ ְוַהׁשּ
ַצד ַהֶחֶסד. ְוִנְקֵראת  ַהֲהָלָכה, ַרֲחִמים, ּבְ

נֵ  בּוָרה, ּפְ ד ַהּגְ ה, ִמּצַ ַחּמָ ָרה ּכַ ה, ּבָ י ַחּמָ
ָבָנה ֲאֵפָלה, ִמעּוט  ה. ַהּלְ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֹמׁשֶ

ְפָחה ָבָנה, ׁשִ ה ָרָעה.  ַהּלְ יִהּנֹם, ַחּמָ ּה ּגֵ ּלָ ׁשֶ
אֹורֹות,   ַתאי, ִלּקּוי ַהּמְ ּבְ ּה ׁשַ ּלָ ְפָחה ׁשֶ ׁשִ

ְפָחָתּה, שֶׁ  ת. ׁשִ ּבָ ֲחִזיָרה עֶֹרף ִחּלּול ׁשַ ּמַ
ָכל יֹום ָויֹום, ּוִמְתגַּ  ּה ּבְ ֶרת ָעֶליָה  ִלְגִבְרּתָ ּבֶ

תּוב ּכָ ֶניָה. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל ּבָ ֲחָטֵאי ִיׂשְ (משלי   ּבַ
ְלטֹון וְ  ל) ִ ׁשּ ּה. ׁשֶ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ׁשִ

ִני   ֵ יֹּום ַהׁשּ א ּבַ ְפָחה לֹא ָהָיה ֶאּלָ ִ ַהׁשּ
יִהּנֹם. ּוָבְרבִ  ּגֵ אֹורֹות, ּבַ ִלּקּוי ַהּמְ יִעי ּבְ

ָכל יֹום  לֹט ּבְ  ָויֹום.ְוָחְזָרה ִלׁשְ

ֵבית ַהּסַֹהר,   .119 ִסְרכֹות, ּבְ ּוַבת ֶמֶלְך, ֲאִסיָרא ּבְ
ָגל ין  ּבְ ָסָמֵאל ּבֵ א ּדְ יָלּה. ְוִאיִהי ִקיּנָ ּוָתא ּדִ

ִריְך הּוא אֹוֵמי, א ּבְ (עובדיה  ּכָֹכַבּיָא. ְוקּוְדׁשָ

ְגבִּ  א) ָך ִאם ּתַ ים ִקּנֶ ין ּכָֹכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ
ם אֹוִר  א נַֹגּה, ְונַֹגּה  ִמׁשָ ִכיְנּתָ יְדָך ְנֻאם ְיָי'. ּוׁשְ

א ֵאׁש נֹוַגּה. ָלֵאׁש, ּוֵמָהָכא ָקרוּ  ּתָ ִנׁשְ   ְלֵבי ּכְ

  

ֵבית  .119 ּוַבת ֶמֶלְך ֲאסּוָרה ִבְסָרכֹות, ּבְ
ָגלּוָתּה. ְוִהיא ֵקן שֶׁ  ין ַהּסַֹהר, ּבְ ל ָסָמֵאל ּבֵ

רּוְך הּוא ִנשְׁ  דֹוׁש ּבָ ע,ַהּכֹוָכִבים. ְוַהּקָ  ּבַ
ין  (עובדיה א) ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יּהַ ּכַ ְגּבִ ִאם ּתַ

ים ם אֹוִריְדָך ְנֻאם ה'.  ּכֹוָכִבים ׂשִ ָ ָך ִמׁשּ ִקּנֶ
ִכיָנה ֹנַגּה, ְוֹנַגּה ָלֵאשׁ  , (יחזקאל א)  ּוׁשְ

ֶנסֶ  אן ָקְראּו ְלֵבית ַהּכְ  ת ֵאׁש ֹנַגּה.ּוִמּכָ
אֹוֶדם, .120 ָנא ּדְ טּור   כח)(שמות  ֵאׁש ַמֲאִדים ִליׁשָ

ֵני   ָרא. ְוַתְרַווְייהּו ּפְ א ִחיּוָ ָ אֹוֶדם ִפְטָדה. נֹוַגּה ֶאׁשּ
ורּו   ָנְטלּו ִחּוָ ה ּוְפֵני ִסיֲהָרא, ֶנַצח ְוהֹוד, ִאיּנּון ּדְ ַחּמָ

בּוָרה. ַאֲהרֹן ְוָדִוד ִמ  ן ֲהוֹו,  ֵמֶחֶסד, ְוסּוָמקּו ִמּגְ ּמָ ּתַ
וִ  יָנא, ּדָ ְטָרא  ד מִ ַחד ָנִטיל ַרֲחֵמי, ְוַחד ָנִטיל ּדִ ּסִ

ָמאָלא,  ׂשְ ְוהּוא ַאְדמֹוִני. ַאֲהרֹן   (שמואל א טז) ּדִ
ֵני   ן. ּפְ ּמָ ִאיׁש ֶחֶסד, ְוַתְרַווְייהּו ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ִמּתַ
ִביָנה, ִאיהּו   בּוָאה ּדְ ּנְ ה ֲהוֹו ְנִהיִרין ּבִ מֹׁשֶ

ה  יֵליּה.  אימא)( ַחּמָ ן ְנבּוָאה ּדִ ּמָ ָאה ִמּתַ  ִעּלָ

  

ל ֹאֶדם,ים ֵאׁש ַמְאּדִ  .120 (שמות   ְלׁשֹון ׁשֶ
ְטָדה. ֹנַגּה, ֵאׁש ְלָבָנה.  כח) טּור ֹאֶדם ּפִ

ה ּוְפֵני ְלָבָנה. ֵנַצח ְוהֹוד,  ֵני ַחּמָ ֵניֶהם ּפְ ּוׁשְ
ְקחּו לֶֹבן ֵמֶחֶסד ְוֹאֶדם  ּלָ אֹוָתם ׁשֶ

בּוָרה, ַאֲהרֹ ם ָהיּו. ֶאָחד ִמּגְ ָ ן ְוָדִוד ִמׁשּ
ד יןָלַקח ַרֲחִמים, ְוֶאָחד ָלַקח ּדִ  ִוד ִמּצַ . ּדָ

ֹמאל, ְ ְוהּוא ַאְדמֹוִני.  א טז)-(שמואלַהׂשּ
ֵניֶהם ְנִביֵאי ֱאֶמת  ַאֲהרֹן ִאיׁש ֶחֶסד. ּוׁשְ
ל  ְנבּוָאה ׁשֶ ה ָהיּו ְמִאיִרים ּבִ ֵני ֹמׁשֶ ם. ּפְ ָ ִמׁשּ

ה יָנה, ִהיא ַחּמָ ם  א)(ִאּמָ  ּבִ ָ ֶעְליֹוָנה, ִמׁשּ
 ְנבּוָאתֹו.
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י .121 ו ַחּיָ הֹון ֵעׂשָ א  ָבא ּבְ ֶעֶבד ֱאדֹום, ְונּוְקּבָ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ִמים ּדְ ִפיכּות ּדָ יֵליּה ַמֲאִדים, ִאיִהי ׁשְ ּדִ

ּה,  ים ּבָ ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקּיָ ְנָתַנִני   (איכה א) ְוַגְרָמה ּדְ
יֵדי לֹא אּוַכל קּום,  ל  נְ  (שם) ְיָי' ּבִ ָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ

ָוה ִאְתַהָדר. ָוה. הֹוד, ּדָ ֶנַצח ְוהֹוד  ּדְ  ַהּיֹום ּדָ
ֵתיֶהן ְבַלְייהּו. ָיִכין ּובֹוַעז. ׁשְ ר   (שניהם) ָלּקֳ ֲאׁשֶ

א ִאְתְקִריַאת   ּתָ ִנׁשְ ֵבי ּכְ ַען ֲעֵליֶהם. ּדְ ִית ִנׁשְ ַהּבַ
ָקא ֲאֵמיָנא.  ּדְ ַמְייהּו ֵאׁש נֹוַגּה ּכַ  ַעל ׁשְ

  

ע ֶעֶבד ֱאדֹום, בָּ  .121 ו ָהָרׁשָ ֶהם ֵעׂשָ
י ּלֹו ַמְאּדִ ִמים  ם, הִ ּוְנֵקָבה ׁשֶ ִפיכּות ּדָ יא ׁשְ

ה  ְלּכָ ּמַ ּבַ ָרֵאל, ְוָגְרָמה ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
יֵדי לֹא  (איכה א) ִהְתַקיֵּם, ְנָתַנִני ה' ּבִ

ל ַהיֹּום   (שם) אּוַכל קּום. ְנָתַנִני ׁשֵֹמָמה ּכָ
ָוה. הֹוד ָהַפְך ְלָדָוה,   ם. ּדָ ֶנְגּדָ ּנֵַצח ְוהֹוד ּכְ ׁשֶ

יֶהן ֲאשֶׁ  ּתֵ ָען  ר הַ ָיִכין ּוֹבַעז. ׁשְ ִית ִנׁשְ ּבַ
ָמם  ֶנֶסת ִנְקָרא ַעל ׁשְ ית ַהּכְ ּבֵ ֲעֵליֶהם. ׁשֶ

ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ  ֵאׁש ֹנַגּה ּכְ

ְפָחה ָרָעה ִאיִהי ְקבּוָרה, ּוָבּה ָאִסיָרא   .122 ְוׁשִ
ַתאי,  ּבְ א. ְוִאיִהי ׁשַ ה,  ִלְגִביְרּתָ ָקָרה ִויֵבׁשָ

עֲ  ַעְפָרא, ְוִאיִהי ָמֶות ּדַ ְקבּוְרָתא ּדְ ּוָתא  ִניּ ּבִ
ּה   ה ּבָ אֹוַרְייָתא, ְוִאיִהי ְקבּוַרת ָעִני, ְמכּוּסֶ ּדְ
ַבע   ֶ ִליָלא ִמׁשּ ִאיִהי ּכְ ַבע ִמיֵני ָמדֹורֹות, ּדְ ׁשֶ ּבְ
ַבע.   ֶ ִליָלא ִמׁשּ ָתא ּכְ ת ַמְלּכְ ּבָ ׁשַ ָמה ּדְ ּכָֹכַבָיא, ּכְ

ְגבּוָרה ְוִאינּ  ְטָרא ּדִ ַבע ּכָֹכַבָיא ִמּסִ (ס''א  ּון ׁשֶ

ְטָרא   ית מא)בראש( דגבירתא) ָבע, ִמּסִ ָ ֵני ַהׂשּ ַבע ׁשְ ׁשֶ
ָעַלְייהּו ָאַמר   ֵני ָהָרָעב. ּדְ ַבע ׁשְ ְפָחה ׁשֶ ׁשִ ּדְ

י   (עמוס ח)ָנִביא ִים ּכִ ֶחם ְולֹא ָצָמא ַלּמַ לֹא ָרָעב ַלּלֶ
ְבֵרי ְיָי' (מכאן עד תיבת לא יטמא  .ִאם ִלְשמֹוַע ֶאת ּדִ

מהמגיה  -ור ליתא בדפוס וילנא ונראה דהוא השמטת הצנז
 מו''ל.)

  

ְפָחה ָרָעה ִהיא ְקבּוָרה, ּוָבּה  .122 ְוׁשִ
ַתאי, ָקָרה   ּבְ ֶבֶרת. ְוִהיא ׁשַ ֲאסּוָרה ַלּגְ
ל  ְקבּוַרת ֶהָעָפר, ְוִהיא ָמֶות ׁשֶ ה, ּבִ ִויֵבׁשָ

ל ַהּתֹוָרה, ְוִהיא ְקבּוַרת ָעִני,  ֲעִניּּות ׁשֶ
ְבָעה ִמיֵני ְמדֹורֹות,  ׁשִ ּה ּבְ ה ּבָ ִהיא  ְמֻכּסֶ ׁשֶ

ְבעָ  ִ לּוָלה ִמׁשּ ת ּכְ ּבָ ַ ׁשּ מֹו ׁשֶ ה ּכֹוָכִבים, ּכְ
ְבָעה  ַבע. ְוֵהם ׁשִ ֶ לּוָלה ִמׁשּ ה ּכְ ְלּכָ ַהּמַ
ל  ד ׁשֶ ּכֹוָכִבים ִמּצַ

בּוָרה ֵני  (בראשית מא),(ַהְּגִביָרה) ַהּגְ ַבע ׁשְ ׁשֶ
ָבע. ָ ֵני   ַהׂשּ ַבע ׁשְ ְפָחה, ׁשֶ ל ׁשִ ד ׁשֶ ִמּצַ

ֲעֵליֶהם ָאמַ  ִביא,ָהָרָעב. ׁשֶ (עמוס  ר ַהּנָ
י לֹא ָר  ח) ִים ּכִ ֶחם ְולֹא ָצָמא ַלּמַ ָעב ַלּלֶ

ְבֵרי ה'.  ֹמַע ֶאת ּדִ  ִאם ִלׁשְ

ֶפת,   .123 ה ְמטּוּנֶ ּפָ ְפָחה ַאׁשְ ן. ׁשִ ּה ּגַ ִביְרּתָ ּגְ
ה ְמעוּ  ּפָ ֵעֶרב ַרב ַאׁשְ ְטָרא ּדְ ן,  ִמּסִ ּגַ ֶרֶבת ּבַ
עַ  ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ָלא ְזָרִעים, ִמּסִ ת טֹוב ָוָרע.  ְלַגּדְ

ְטָרא ּדַ  ַתאי,  ִמּסִ ּבְ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאְתְקִריַאת ׁשַ
צֹוָאה ְמעּוֶרֶבת   ִגין ּדְ ֶפת, ּבְ ה ְמטּוּנֶ ּפָ ִליִלית, ַאׁשְ

ָלִבים ֵמִתי ּה ּכְ ַזְרִקין ּבָ ֶרץ, ּדְ ם  ִמָכל ִמיֵני ִטּנּוף ְוׁשֶ
ָמֵעאל ְקבּוִרים   ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ַוֲחמֹוִרים ֵמִתים. ּבְ

ָלִבים  ּה. עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וּ בָּ  ִאיּנּון ּכְ לֹות ּדְ ַמּזָ

  

ְפָחה אַ גְּ  .123 ן. ׁשִ ּה ּגַ ה ְמֻטּנֶֶפת, ִבְרּתָ ּפָ ׁשְ
ן  ּגָ ה ְמעֶֹרֶבת ּבַ ּפָ ל ֵעֶרב ַרב ַאׁשְ ד ׁשֶ ִמּצַ
ַעת טֹוב  ל ֵעץ ַהּדַ ד ׁשֶ ל ְזָרִעים, ִמּצַ ְלַגּדֵ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְקֵראת  ד ׁשֶ ָוָרע. ִמּצַ

בְּ  ּום  ׁשַ ה ְמֻטּנֶֶפת, ִמׁשּ ּפָ ַתאי, ִליִלית, ַאׁשְ
ּצֹוָאה ְמעֹ ל ִמיֵני ִטּנּוףׁשֶ ֶרץ,  ֶרֶבת ִמּכָ ְוׁשֶ

ָלִבים ֵמִתים ַוֲחמֹוִרים   ּה ּכְ זֹּוְרִקים ּבָ ׁשֶ
ּה.  ָמֵעאל ְקבּוִרים ּבָ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ֵמִתים. ּבְ
ָלִבים  ֵהם ּכְ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ׁשֶ

ל ֵמִתי  ּה. ְוִהיא ֶקֶבר ׁשֶ ם, ְקבּוִרים ּבָ
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ֲעבֹוָדה ָזָרה,   ּה. ְוִאיִהי ֶקֶבר ּדַ ֵמִתים, ְקבּוִרים ּבָ
ָלִבים ֵמִתים,   ִאיּנּון ּכְ ּה ֲעֵרִלים, ּדְ ַקְבִרין ּבָ ּדְ

ֶקץ ְוֵריַח ָרע  ף,ׁשֶ ְפָחה   (מוסרח) , ְמטּוּנָ ִ ְמסּוַרח, ִמׁשּ
א ִאיִהי ִסְר  יׁשָ ֵעֶרב ּבִ ֲאִחיָדא ּבְ ַרב,  ָכא, ּדַ

ר,   ֶעֶצם ּוָבׂשָ ָרֵאל. ַוֲאִחיַדת ּבְ ִיׂשְ ְמעּוָרִבים ּבְ
ר   ָמֵעאל, ֶעֶצם ֵמת, ּוָבׂשָ ו ְוִיׁשְ ֵני ֵעׂשָ ִאיּנּון ּבְ ּדְ
ָעָלהּ  ֶדה ְטֵרָפה, ּדְ ָ ׂשּ ר ּבַ ׂשָ   ָטֵמא, ּבָ

ַמר, ִליכּון אֹותֹו. (שמות כב) ִאּתְ ׁשְ ֶלב ּתַ  ַלּכֶ

ּקֹובְ  ֵהם ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּה ֲעֵרִלים, ׁשֶ   ִרים ּבָ
ף,   ֶקץ ְוֵריַח ַרע, ְמֻטּנָ ָלִבים ֵמִתים, ׁשֶ ּכְ
ְפָחה ָרָעה ִהיא ִסְרָכה,  ִ ְמסָֹרח, ִמׁשּ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵעֶרב ַרב ְמעָֹרִבים ּבְ ֲאחּוָזה ּבְ ׁשֶ

ֶעֶצם ּוָבשָׂ  ו ַוֲאחּוָזה ּבְ ֵני ֵעׂשָ ֵהם ּבְ ר, ׁשֶ
ר ָטמֵ  ָמֵעאל, ֶעֶצם ֵמת ּוָבׂשָ ר ְוִיׁשְ ׂשָ א, ּבָ

ֶדה ְטֵר  ָ ׂשּ ָעֶליָה ֶנֱאַמרּבַ  (שמות כב)  ָפה, ׁשֶ
ִלכּון ֹאתֹו. ׁשְ ֶלב ּתַ  ַלּכֶ

ְטָרא   .124 לֹות, ִמּסִ ֵריָסר ַמּזָ ִאית ּתְ ּוְכַגְווָנא ּדְ
לֹות, ִמּסִ  ֵריַסר ַמּזָ טֹוב. ָהִכי ִאית ּתְ ָרע. ּדְ ְטָרא ּדְ

ְכִתיב,  ר  (בראשית כה) ֲהָדא הּוא ּדִ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ
יִאים ְלֻאּמָֹתם. ה   לת ז)(קה  ְנׂשִ ת ֶזה ָעׂשָ ּמַ ֶזה ְלֵעְ ּדְ

יא ִאיּנּון ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטּוְמָאה,   יַעּיָ ָהֱאלִֹהים, ְוַרׁשִ
ר ָנׁש   א ְלּבַ ְמַטּמֵ ֶרץ, ּדִ ִאיּנּון ְטֵמא ֵמת ְוׁשֶ ּדְ

ַכֲהָנא  ֵמֲאִוירֹו ּוִמ  ּבֹו. ַוֲאִפיּלּו ּתֹוְך ּתֹוכֹו ּדְ ּתֹוכֹו ּוִמּגַ
הֹון. ּוְבִגין ִמ  ַאב ּבְ א ְסּתְ ל   (ויקרא כא) ּדָ ַעל ּכָ

ע ָקרּוי ֵמת. ּובּוִציָנא   ָרׁשָ ַנְפׁשֹות ֵמת לֹא ָיבֹא. ּדְ
א. ּמָ א, ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ יׁשָ  . (ע''כ) ַקּדִ

  

נֵ  .124 יֵּׁש ׁשְ ד ּוְכמֹו ׁשֶ ר ַמזָּלֹות ִמּצַ ים ָעׂשָ
ֵנים עָ  ְך ֵיׁש ׁשְ ל ַהּטֹוב, ּכָ ר ַמזָּלֹות ׁשֶ ׂשָ

ד ָהַר  תּובִמּצַ ּכָ (בראשית  ע. ֶזהּו ׁשֶ
זֶּה   כה) יִאם ְלֻאּמָֹתם. ׁשֶ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ה ָהֱאלִֹהים ת ֶזה ָעׂשָ ,  (קהלת ז) ְלֻעּמַ
ֵהם  ְמָאה, ׁשֶ ִעים ֵהם ֲאִבי ֲאבֹות ַהּטֻ  ְוָהְרׁשָ
א ֶאת ָהָאָדם  ַטּמֵ ּמְ ֶרץ, ׁשֶ ְטֵמא ֵמת ְוׁשֶ

ּבֹו. ַוֲאִפלּ ֵמֲאִוירֹו ּוִמּת  ּו ּתֹוְך ּתֹוכֹו ֹוכֹו ּוִמּגַ
ל ַהּכֵֹהן ִנְטָמא ָבֶהם. ְוָלֵכן (ויקרא  ׁשֶ

ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיֹבא. [ְו]  כא) ַעל ּכָ
ה,   דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ע ָקרּוי ֵמת. ּוַהּמְ ָרׁשָ ׁשֶ

א.ְלָאִביו ּולְ  ּמָ  ִאּמֹו לֹא ִיּטַ
ְחָנא ַאְסָווָתא ְלגַ  .125 ּכַ יָהָכא ַאׁשְ ַמר ּבִ ִאּתְ י, ּדְ  ּבִ

ְקבּוָרה   יה נג) (ישע ַתר ּדִ ִעים ִקְברֹו. ּבָ ן ֶאת ְרׁשָ ּתֵ ְוּיִ
ָגלּוָתא ִעם   ִאיּנּון ּבְ א, ּדְ א ְוִאיּמָ ִגין ַאּבָ א ּבְ ּדָ

מָּ  י ְקָרא ְולֹא ִיּטַ ים ּבִ ָרֵאל, ִאְתַקּיָ הּו,  ִיׂשְ א. ֵאִלּיָ
ב  ַאף ַעל ּגַ א, ּדְ ַנְחּתָ ב ִמּלְ ְתַעּכֵ ַאְנּתְ  ָלא ּתִ ּדְ

ֲהָנא, ְלָאִביו ּולְ  א   (לא) ִאּמוֹ ּכַ ָהא קּוְדׁשָ ָמא. ּדְ ִיּטַ
ִאיִהי ְקבּוָרה   ָגלּוָתא, ּדְ יּה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ

אֹוָמָאה ֲעָלְך, בְּ  יַנְייהּו. ּבְ ם  לֹון, ַוֲאָנא ָקבּור ּבֵ ׁשֵ
א. ַמְלאֲ  ַנְחּתָ ב ִמּלְ ְתַעּכֵ ים, ָלא ּתִ ִכין  ְיָי' ַחי ְוַקּיָ

ַגְדפִ  ין, ָמאֵרי ּדְ יׁשִ אֹוָמָאה ָעַלְייכּו, טֹולּו  ַקּדִ ין, ּבְ
בּוַעת ְיָי'   ְדַפְייכּו. ׁשְ א, ּוְסִליקּו ָלּה ַעל ּגַ אֹוָמָאה ּדָ

  

ּנֱֶאַמר   .125 אן ָמָצאנּו ְרפּוָאה ֵאַלי, ׁשֶ ּכָ
י ִעים ִקְברֹו.  (ישעיה נג) ּבִ ן ֶאת ְרׁשָ ּתֵ ַויִּ

ּום אַ  בּוָרה זֹו ִמׁשּ ּקְ א, ַאַחר ׁשֶ א ְוִאּמָ ּבָ
ָרֵאל, ִהְתַקיֵּם בִּ  לּות ִעם ִיׂשְ ּגָ ֵהם ּבַ י ׁשֶ

א. ֵאלִ  ּמָ תּוב ְולֹא ִיּטַ ב ַהּכָ יָּהּו, לֹא ִתְתַעּכֵ
ה ּכֵֹהן,   ַאּתָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ֶרֶדת, ׁשֶ ִמּלָ

דֹוׁש   (�א) ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ  ֲהֵרי ַהּקָ א. ׁשֶ ּמָ ִיּטַ
ל ִכיָנתֹו ַבּגָ רּוְך הּוא ּוׁשְ ִהיא ּבָ ּות, ׁשֶ

יֵניֶהם.   ְקבּוָרה ָלֶהם, ַוֲאִני ָקבּור ּבֵ
שְׁ  ם ה' ַחי ְוקַ ּבִ ׁשֵ יָּם, ַאל בּוָעה ָעֶליָך ּבְ

ים   ֶרֶדת. ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ב ִמּלָ ְתַעּכֵ ּתִ
בּוָעה ֲעֵליֶכם, ְקחּו  ׁשְ ֲעֵלי ְכָנַפִים, ּבִ ּבַ
בּוַעת   ְנֵפיֶכם, ׁשְ בּוָעה זֹו ְוַהֲעלּוָה ַעל ּכַ ׁשְ
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ֶאְמָצִעיָתא. טֹולוּ  ים ַעּמּוָדא ּדְ ַח''י ַצִדיק ְוַקּיָ   ּבְ
ְדַפְייכּו.   א, ּוְסִליקּו ָלּה ַעל ּגַ אֹוָמָאה ּדָ

ַמְטרוֹ  יָלּה, ְלַגבֵּ ּבְ יָקָרא ּדִ ִריְך  ִניָתא ּבִ א ּבְ י קּוְדׁשָ
 הּוא. 

יק ְוַקיָּם ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ְקחּו   ה' ַח''י ַצּדִ ּבְ
בּועָ  ְנפֵ ׁשְ יֶכם ה זֹו ְוַהֲעלּו אֹוָתּה ַעל ּכַ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ּה, ַלּקָ ּלָ בֹוד ׁשֶ ּכָ ה, ּבַ ְלּכָ ּמַ ּבַ
 הּוא.

ִריְך   .126 א ּבְ קּוְדׁשָ ִליָחן ּדְ ִאין, ׁשְ ַמְלֲאִכין ִעּלָ
לִ  יֵליּה,  הּוא ִמיִמיָנא. ּוַמְלָאִכין ׁשְ יָחן ּדִ

א  א ְוִאּמָ ַאּבָ ָמאָלא. ּוַמְלָאִכים ּדְ ְ , ֵיהֹון  ִמׂשּ
ָאת   (סחרין) ָסְתִרין  ין ָלּה ּבְ א, ּוְמַכּסִ א ְוַתּתָ ָלּה ֵעיּלָ

יֵליּה.  ְדִפין ּדִ ית ּגַ ׁשִ יהּ ו', ּבְ ַמר ּבֵ ִאּתְ (ישעיה  ּדְ

ָנַפִים ְוגֹו'   ו) ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ׂשְ
ִאיִהיבִּ  יֵליּה, ּדְ בּוָעה ּדִ ׁשְ ָניו ּדִ ה ּפָ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה',   ׁשְ

ִים   ּתַ יָלּה, ּוִבׁשְ ה ַרְגָליו ּדִ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ְרִביָעָאה. ּוִבׁשְ
 ְמעֹוְפִפים ָלּה. 

  

דֹוׁש  ַמְלָאִכי  .126 ִליֵחי ַהּקָ ם ֶעְליֹוִנים, ׁשְ
לּוָחיו  רּוְך הּוא ִמיִָּמין, ּוַמְלָאִכים ׁשְ ּבָ

א, ִמ  א ְוִאּמָ ל ַאּבָ ֹמאל, ּוַמְלָאִכים ׁשֶ ְ ׂשּ
יִר  ה, ִיְהיּו ַמְסּתִ ים ָלּה ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ּבֹו  ָנָפיו, ׁשֶ ׁש ּכְ ׁשֵ אֹות ו' ּבְ ים אֹוָתּה ּבָ ּוְמַכּסִ
ַעל לֹו  (ישעיה ו) ֶנֱאַמר ָרִפים ֹעְמִדים ִמּמַ ׂשְ

ִהיא ּלֹו, ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ ְ ׁשּ ָנַפִים ְוגֹו'. ׁשֶ ׁש ּכְ  ׁשֵ
ּה,   ּלָ ה ַרְגָליו ׁשֶ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה', ְרִביִעית. ּוִבׁשְ

ִים ְמעֹוְפִפים אֹוָתּה.ּובִ  ּתַ  ׁשְ

ת   .127 א, ְלִעיּלַ ְסִליַקת ְלֵעיּלָ הּו, ּדִ ְוַאְנּתְ ֵאִלּיָ
ּה,  ָהִעיּלֹות, ְוה  ל טּוב, ָנִחית ְלַגּבָ ּוא ָטִעין ָלְך ִמּכָ

א  חֹוָתא, ְלַנְחּתָ רּוב ּתְ ל  ְוֶתֱהֵוי ּכְ ָלּה ְמֵלָאה ּכָ
אִ  א, ּדְ א ְוִאיּמָ ַאּבָ (ס''א  יּנּון ָי''ּה, טּוב. ּוַמְלָאִכין ּדְ

יָלּה. ּוַמְלָאִכין   אסתרו לה) ְנִחיתּו ּדִ ַאְסֲחרּו ָלְך, ּבִ
אַ  ָרא ּדְ ַבְעָלּה, ּבְ יאּו ָלּה,  ּדְ ּסִ א, ו', ּכַ א ְוִאּמָ ּבָ

ְדִפין  ית ּגַ אב''ג   ב)(דף רפ''ב ע'' ּוְמַעְפִפין ָלּה, ִמׁשִ
בֹון  ֶחׁשְ ְייהּו ּכְ ַתְלָיין ִמּנַ ל''ו ּדְ ל''ו. ַוָדאי   ית''ץ, ְוּבְ

ַעל לֹו. ּוְנִחיַתת ה'  ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ (נ''א  ִאיהּו ׂשְ

הֹון. ּוַמְלָאִכין   י''ה) ה ּבְ יֵליּה, ְטִמיָרא ְמכּוּסָ ּדִ
יק ַח''י ָעְלִמין, ַאְסִמיכּו ָלּה ָעַליְ  ַצּדִ ִאיּנּון ּדְ יכּו  ּדְ

ַסְמִכי ְלֻכְרְסָייא. ֵחיָון ּדְ  ּכְ

  

ה ֵאִליָּ  .127 ָעִליָת ְלַמְעָלה  ְוַאּתָ הּו, ׁשֶ
ל  ת ָהִעּלֹות, ְוהּוא טֹוֵען אֹוְתָך ִמּכָ ְלִעּלַ

יָה   טּוב, ְחּתֶ ֵרד ֵאֶליָה, ְוִתְהֶיה ְכרּוב ּתַ
ל טּוב. ּוַמְלָאִכים  ָך ְמֵלָאה ּכָ ְלהֹוִריָדּה ּבְ

א ְוִאּמָ  ל ַאּבָ ֵהם ָי''ּה,ׁשֶ (ִהְסִּתירּו   א, ׁשֶ
יִר  אֹוָתּה) יָדָתּה. ּוַמְלָאִכים  סֹוְבבּו אֹוְתָך ּבִ

ּסּו  א, ו', ּכִ א ְוִאּמָ ן ַאּבָ ְעָלּה, ּבֶ ל ּבַ ׁשֶ
ָנַפִים אֹוָתּה,  ׁש ּכְ ׁשֵ  -ּוְמעֹוְפִפים אֹוָתּה ּבְ

לּוִיים ֵמֶהם   ּתְ אב''ג ית''ץ, ּוְבל''ו ׁשֶ
אי ּבֹון ל''ו. ַוּדַ ֶחׁשְ ָרִפים עְֹמִדים   ּכְ ֶזה ׂשְ

ַעל לֹו. ְויֹוֶרֶדת ה' ּלֹו, ְטִמיָרה  שֶׁ  (י''ה) ִמּמַ
יק   ל ַצּדִ ֵהם ׁשֶ ה ָבֶהם. ּוַמְלָאִכים ׁשֶ ְמֻכּסָ

, ִהְסִמיכּו אֹוָתּה ֲעֵליֶכם  ַח''י ָהעֹוָלִמים
א. ּסֵ ּסֹוְמכֹות ֶאת ַהּכִ מֹו ַהַחיֹּות ׁשֶ  ּכְ

ֲאצִ  .128 ֵה''א ּדַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָמא  ּדְ ׁשְ ילּות, ּדִ
הּו, לֵ  ''ד, ִאיִהי ְסִמיַכת ְלֻכּלְ ְידֹוָ ית ְלכֹון ְלָפְרָחא  ּדִ

ֵאָבִרין   ר ִמיָנּה. ּכְ א, ּבַ א ְלַתּתָ א, ּוְלַנְחּתָ ְלֵעיּלָ
ָמָתא,  ּדְ  ׁשְ ר ִמּנִ נּוָעה ּבַ ֵלית ְלהֹון ּתְ גּוָפא, ּדְ

  

ל ֲאִצילּות  .128 ֵה''א ׁשֶ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ
ם ל ׁשֵ ם,  ׁשֶ ל יהו''ה ִהיא ּתֹוֶמֶכת ְלֻכּלָ ׁשֶ

ה ֵאין ָלֶכם ִלְפרַֹח ְלַמְעָלה ְוָלֶרֶדת ְלמַ  ּטָ
ֵאין ָלֶהם  ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ חּוץ ִמּמֶ
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טּו ָעַלְייכּו, ְלַסמְ  ָ ׁשּ ִאית ָלּה, ִאְתּפְ ֵאָבִרין ּדְ ָכא  ּדְ
א, ִאי ִאית לָ  ַיּמָ ָהִכי ִאיִהי ה', ּכְ הֹון. ּדְ ּה  ְלכֹון ּבְ

ָחִלים   ּנְ הֹון, ּכַ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ָיין ִמָנּה, ּוִמְתּפַ ָמאִנין, ִמְתַמּלְ
ִמְת  א ַעל ַאְרָעא. ְוִאי ָלאו, ִאיִהי ה'  ּדְ ִטן ִמן ַיּמָ ְ ׁשּ ּפַ

ַנחֲ  טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ָלא ִאְתּפַ ַגְרָמא ְיִחיָדָאה, ּבְ  ִלין.ּבְ

יֵּׁש   ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ָמה, ׁשֶ ׁשָ נּוָעה, חּוץ ֵמַהּנְ ּתְ
טּו ֲעֵליֶכם ִלְתֹמְך ֶאְתֶכם לָ  ְ ׁשּ ּה ִהְתּפַ

ְך הִ  ּכָ ֶהם. ׁשֶ מֹו ָים. ִאם ֵיׁש ָלּה ּבָ יא ה', ּכְ
טִ  ְ ׁשּ ה ּוִמְתּפַ ּנָ ִאים ִמּמֶ ִלים, ִמְתַמּלְ ים  ּכֵ

ִטים ֵמַהיָּם ַעל  ְ ׁשּ ְתּפַ ּמִ מֹו ְנָחִלים ׁשֶ ֶהם ּכְ ּבָ
ֶעֶצם ְיִחיִדי,  ָהָאֶרץ. ְוִאם לֹא, ִהיא ה' ּבְ

ִלי ָחִלים. ּבְ טּות ַהּנְ ְ ׁשּ  ִהְתּפַ
ִכיְנתָּ  .129 ׁשְ א, ִאיּנּון ַמְלֲאִכין  ָהִכי ָמאִנין ּדִ

א, ִאי ִאית בְּ  ָרֵאל ְלַתּתָ א, ְוִיׂשְ ין ְלֵעיּלָ הֹון  ַקִדיׁשִ
ּבֹוִרים   ָמאֵרי ִמדֹות, ָמאֵרי ֶחֶסד ֲחִסיִדים, ּגִ

יִקים, ַאנְ  ִביִאים ּוְכתּוִבים, ַצּדִ י  ָמאֵרי ּתֹוָרה, ּנְ ׁשֵ
הוּ  ַמר ּבְ ִאּתְ ר ּכַֹח בָּ  (דניאל א)  ַמְלכּות, ּדְ ֶהם  ַוֲאׁשֶ

ְצלֹוָתא.   ֲעִמיָדה ּדִ ֶלְך, ּבַ ֵהיַכל ַהּמֶ ַלֲעמֹוד ּבְ
ַמְלכָּ  ֵהיָכָלא ּדְ ''ד.  ּבְ יָלּה ְידֹוָ א ּדִ א ֲאדָֹנ''י, ַמְלּכָ

י   ָרֵאל. ְוָלא ָראׁשֵ י ִיׂשְ ְוֵהם ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים ָראׁשֵ
הֹון, ֵעֶרב ַרב,  ַמר ּבְ ִאּתְ ָהיּו ָצֶריָה   (איכה א)  ּדְ

ר ְסִפיָרן  ְלרֹאׁש. ִאיִהי אִ  ֶעׂשֶ ַטת ָעַלְייהּו ּבְ ְ ׁשּ ְתּפַ
ַההּוא ִזְמָנא, ָנִחית עִ  יָלּה. ּבְ יֹוד  ּדִ ת ָהִעּלֹות, ּבְ ּלַ

א ָעַלְייהּו, ְלָאָקָמא   ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ְלַנְחּתָ
א ָעַלְייהּו.  ִכיְנּתָ  ׁשְ

  

ִכיָנה, ֵהם ַמְלָאִכים כָּ  .129 ְ ֵלי ַהׁשּ ְך ּכְ
ים ְלַמְעָלה, וְ  ה, ִאם ְקדֹוׁשִ ָרֵאל ְלַמּטָ ִיׂשְ

ֲעֵלי ֶחֶסד  ֲעֵלי ִמּדֹות, ּבַ ֶהם ּבַ ֵיׁש ּבָ
ֲעֵלי תֹוָרה ְנִביִאים   ֲחִסיִדים, ּבֹוִרים ּבַ ּגִ

י ַמְלכּות,  יִקים ַאְנׁשֵ ּוְכתּוִבים, ַצּדִ
ֶהם ּנֱֶאַמר ּבָ ֶהם ַואֲ  (דניאל א) ׁשֶ ר ּכַֹח ּבָ ׁשֶ

ֲעִמיַדת הַ  ֶלְך, ּבַ ֵהיַכל ַהּמֶ ה,  ַלֲעֹמד ּבְ ִפּלָ ּתְ
ּה ְיהָֹו''ה.  ּלָ ֶלְך ֲאדָֹנ''י, ֶמֶלְך ׁשֶ ֵהיַכל ַהּמֶ ּבְ

ָרֵאל, ְולֹא ְוֵהם ֲחָכִמ  י ִיׂשְ ים ּוְנבֹוִנים ָראׁשֵ
ֶהם ּנֱֶאַמר ּבָ י ֵעֶרב ַרב ׁשֶ (איכה   ָראׁשֵ

ָטה  ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש. ִהי א) ְ ׁשּ א ִהְתּפַ
אוֹ  ּה. ּבְ ּלָ ר ְסִפירֹות ׁשֶ ֶעׂשֶ תֹו ְזַמן ֲעֵליֶהם ּבְ

יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א,  ת ָהִעּלֹות ּבְ ָיַרד ִעּלַ
ִכיָנה ֲעֵליֶהם. ָלֶרֶדת ֲעֵליֶהם וּ   ְלָהִקים ׁשְ

י ֵאין   (שמות ב) ּוְבִזְמָנא  .130 ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוּיַ ַוּיִ ּדְ
ָמה ֶאְהֶיה   (שיר השירים א) ַאְמַרת, ִאיׁש, ִאיִהי  ּלָ ׁשַ

עֹוְטָיה, ְמעּוטֶּ  ַטת  ּכְ ְ ׁשּ ָלא ִאְתּפַ ַגְרָמא ּדְ ֶפת ּבְ
ִריְך הּוא ָצַוו א ּבְ  ח ָעֵלּה ְוָאַמר,ָעַלְייהּו, ְוקּוְדׁשָ

ָבה ָבָדד.  (איכה א)  ֵאיָכה ָיׁשְ

  

ל .130 ֶפן ּכֹה ָוכֹה  (שמות ב) ּוִבְזַמן ׁשֶ ַויִּ
י (שיר   ֵאין ִאיׁש, ִהיא אֹוֶמֶרת: ַויְַּרא ּכִ

ָמה ֶאְהֶיה כְּ  השירים א) ּלָ ֶפת  ׁשַ עְֹטָיה, ְמֻעּטֶ
ָטה ֲעֵליֶהם.  ְ ׁשּ ּלֹא ִהְתּפַ ַעְצָמּה ׁשֶ ּבְ
רּוְך הּוא צֹוֵוַח ָעָליו ְואֹוֵמר:  דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ָבה ָבָדד.   ֵאיָכה ָיׁשְ
א ְוָאַמר,  .131 ָהִכי, ָקם ּבּוִציָנא ַקִדיׁשָ ִרּבֹון  ַאּדְ

ַמר בֵּ ָעְלָמא, ָהא ָהָכא ַרְעָיא ְמֵהיָמנָ  ִאּתְ  יהּ א. ּדְ
ְרא   (במדבר יב) ַען ַוּיַ ה ָעָנו ְמאֹד, ַעד ּכְ ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

ִקיל   ׁשָ ה, ּדְ י ֵאין ִאיׁש. ָהא ָהָכא ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ ּכִ
ָרֵאל. ּוֵביהּ  ִיׂשְ ין ִרּבֹוא ּדְ ּתִ ִמְמכֹון   (תהלים לג)  ְלׁשִ

  

ה  .131 דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ְך ָקם ַהּמְ ין ּכָ ּבֵ
אן רֹוֶעה  ְוָאַמר, ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֲהֵרי ּכָ

ּבֹו ֶנֱאַמר ֱאָמן, ׁשֶ ְוָהִאיׁש   (במדבר יב) ַהּנֶ
ה ָעָנו ְמֹאד, ַעד כָּ  ַויְַּרא  (שמות ב) תעֵ ֹמׁשֶ

י ֵאין ִאיׁש. ֲהֵרי  אן ְוָהִאיׁש מֹ ּכִ ה,  ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים ִרּבֹוא ׁשֶ ִ ׁשּ קּול ְלׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ
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ְבּתֹו הִ  ָראׁשִ י ּדָ ַמר ְלַגּבֵ ֵביּה ִאּתְ ִגיַח. ּדְ ָגלּוָתא    ׁשְ ּדְ
ְת  נּו.   (ישעיה נג)  ָרָאה, ּבַ ּלָ יַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ּכֻ ַוְיָי' ִהְפּגִ

יַנְייהּו ַאָמְרת ְבּגִ ר ִמּדֹות, ּדִ ֶעׂשֶ ִליל ּבְ  ְוִאיהּו ּכָ
ָרה. ְנִחית   (בראשית יח)  ֲעבּור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ לֹא ַאׁשְ

ְך, ּדְ ָעֵליּה, ְלַאׁשְ  ים ִמיּלָ ָחא ַעל ָעְלָמא, ְוַקּיֵ ַאְנּתְ  ּגְ
ְך ְקׁשֹוט.ְקׁשֹוט,   ְוָכל ִמיּלָ

יַח.  (תהלים לג) ּובוֹ  ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ כֹון ׁשִ ִמּמְ
לּות  ּבֹו ֶנֱאַמר ַעל ּדֹור ַהּגָ ׁשֶ

יַע ּבֹו ֵאת  (ישעיה נג) ָהַאֲחרֹוָנה, ַוה' ִהְפּגִ
ר ִמּדוֹ וֹ עֲ  ֶעׂשֶ לּול ּבְ נּו. ְוהּוא ּכָ ּלָ ת,  ן ּכֻ

ְגָלָלן ּבִ לֹא  (בראשית יח) ָאַמְרּתָ  ׁשֶ
ָרה. ֵרד ָעָליו  ֲעבּור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ ַאׁשְ
ָבֶריָך,   יַח ַעל ָהעֹוָלם ְוַקיֵּם ּדְ ּגִ ְלַהׁשְ

ָבֶריָך ֱאֶמת.  ה ֱאֶמת ְוָכל ּדְ ַאּתָ  ׁשֶ
ַמל ֶחֶסד ִעם ׁשְ  .132 ִאיהּו ּגָ א, ְוָקִטיר  כִ ּדְ יְנּתָ

ְגבּוָרה, ְלֶמֱהֵוי ׁשִ  יָלּה ּבִ ְפָחה ּדִ ְפָחה ֲאִסיָרא  ׁשִ
ל   ּדַ ּתְ ין. ְוִאׁשְ ְתִפּלִ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ ּה, ּבְ ִביְרּתָ חֹות ּגְ ּתְ

תֹוַרת ֱאֶמת. ִגיָנּה, ּבְ ּתֹוַרת ֱאֶמת   (מלאכי ב)  ּבְ
ּתְ  ִפיהּו. ְוִאׁשְ ִביִאים  ָהְיָתה ּבְ ּנְ ּה, ּבַ ל ּבָ ּדַ

תּוִבים,  תּוכְ  ּכְ ה ֶנָחמֹות. ּבַ ַכּמָ ְנִביֵאי, ּבְ ּוִבים. ּבִ
עֲ  ְרָכאן  ּבְ י''ח ּבִ יק, ּבְ ַצּדִ ים. ּבְ ִהּלִ ָרה ִמיֵני ּתְ ׂשְ

ְצלֹוָתא.   ּדִ

  

ִכיָנה,   .132 ְ ַמל ֶחֶסד ִעם ַהׁשּ הּוא ּגָ ׁשֶ
פְ  ְגבּוָרה, ִלְהיֹות ׁשִ ְפָחָתּה ּבִ ר ׁשִ ָחה ְוָקׁשַ

ִבְרּתָ  ַחת ּגְ ין,   הּ ֲאסּוָרה ּתַ ִפּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ּבְ
תוֹ  ְגָלָלּה ּבְ ל ּבִ ּדֵ ּתַ (מלאכי   ַרת ֱאֶמת,ְוִהׁשְ

ל  ב) ּדֵ ּתַ ִפיהּו. ְוִהׁשְ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ִביִאים  ּנְ תּוִבים. ּבַ ִביִאים ּוַבּכְ ּנְ ּה ּבַ ּבָ

ָרה ֲעׂשָ תּוִבים ּבַ ּכְ ה ֶנָחמֹות. ּבַ ַכּמָ ִמיֵני   ּבְ
יק  ַצּדִ ים. ּבְ ְרכֹות  בִּ ְתִהּלִ ֵרה ּבִ מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ

ה.  ִפּלָ  ַהּתְ

מֹוְדָען ֵליּה  ּוָמאֵרי מַ  .133 ּתְ ְתִניִתין, ָלא ִאׁשְ
ָמא   ׁשְ אֹוָמָאה ֲעָלְך ּבִ הּו, ּבְ ְלַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ֵאִלּיָ
 ֵ י ֵליּה ְלָכל ֵריׁשּ ּלֵ ֵמיּה ְמפָֹרׁש, ּגַ ''ד, ּוִבׁשְ ְידֹוָ י  ּדִ

ִיׁשְ  ל  ּתְ ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדְ מֹוְדעּון ֵליּה, ְוָלא ִיְתַחּלֵ
ַמר בֵּ  ִאּתְ יר, ּדְ ְוהּוא   (ישעיה נג) (לגבי עלמא) יּה,ַיּתִ

ֵעינּו. ֵלית ָלְך צֹוֶרְך ְלֵמיַטל ְרׁשּו   ׁשָ ְמחֹוָלל ִמּפְ
ִאי   ָמאֵרי ָעְלָמא, ְוָיַדְעָנא ּדְ ִליָחא ּדְ ָהא ֲאָנא ׁשְ ּדְ

יֹוֵדי ָלְך קוּ  א, ּדְ ִריְך הּוא  ְד ַאְנּתְ ָעִביד ּדָ א ּבְ ׁשָ
ִגינֵ  ָנְך ּבְ קּון ּבְ ּלְ א. ְולָ ָעֵליּה, ְוִיְסּתַ א ְוַתּתָ א  יּה, ֵעיּלָ

בּוַע ְוָלא חֶֹדׁש ְוָלא   ד, ָלא ׁשָ ב ְלֶמְעּבַ ְתַעּכָ ּתִ
ד.  א ִמּיַ ָנה, ֶאּלָ  (כאן חסר) ׁשָ

  

ָנה לֹא נֹוְדעּו ָלרֹוֶעה   .133 ׁשְ ּוַבֲעֵלי ַהּמִ
ֱאָמן. ֵאִליָּהּו,  ם בִּ ַהּנֶ ׁשֵ בּוָעה ָעֶליָך ּבְ ׁשְ

מֹו ַהְמֹפָרׁש,  ה אֹותֹו ְלָכל ְיָהֹו''ה ּוִבׁשְ ּלֵ ּגַ
י יְֵּדעּו אֹותֹו ְולֹא  ָראׁשֵ ָנה ׁשֶ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּבַ

ּבֹו ֶנֱאַמר ל יֹוֵתר, ׁשֶ (ְלַגֵּבי  ִיְתַחּלֵ
ֵעינּו.  ָהעֹוָלם)(ישעיה נג) ׁשָ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ

ֲהֵרי ֲאִני ת ֵאין ְלָך צֶֹרְך ָלַקחַ  ְרׁשּות, ׁשֶ
ל ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ְויָ  ִליַח ׁשֶ ִאם ׁשָ י ׁשֶ ַדְעּתִ

ה עֹושֶׂ  רּוְך ַאּתָ דֹוׁש ּבָ יֹּוֶדה ְלָך ַהּקָ ן, ׁשֶ ה ּכֵ
ְגָללֹו, ַמְעָלה   הּוא ָעָליו, ְוַיֲעלּו ָבֶניָך ּבִ
בּוַע,  ב ַלֲעׂשֹות לֹא ׁשָ ה. ְולֹא ִתְתַעּכֵ ּוַמּטָ

א ִמיָּד. שָׁ  ְולֹא חֶֹדׁש, ְולֹא  ָנה, ֶאּלָ

פִ ַרעִ  .134 ִזְמָנא  ָיא ְמֵהיָמָנא, ָמאֵני ּדְ ְסָחא, ּבְ
ִלי ׁשָ הּו ְצִריִכים  ּדְ ּלְ ּמּוִרים, ּכֻ   ט ָעַלְייהּו ֵליל ׁשִ

ְזַמן  .134 ַסח, ּבִ ֲעֵלי ַהּפֶ ֱאָמן, ּבַ רֹוֶעה ַהּנֶ
ם  ּלָ ּמּוִרים, ּכֻ ֹוֵלט ֲעֵליֶהם ֵליל ׁשִ ׁשּ ׁשֶ

מוּ  ּמּוִרים, ּוׁשְ   ִרים ְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשִ
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ָכל   אֹור ּבְ מּוִרים, ּוְנטּוִרים ֵמָחֵמץ ּוׂשְ ְלֶמֱהֵוי ׁשְ
ִקים  הּוא, ְוָכל ַמֲאָכִלים ּוַמׁשְ  (ס''א מאני דפסחא) ׁשֶ

אֹור.  כֻּ  ָנִטיר לֹון ֵמָחֵמץ ּוׂשְ הּו ְנטּוִרין. ּוַמאן ּדְ ּלְ
ְמַתאּוֵפיּה, ִאיהּו ָנִטיר ִמיֵ גּ  א, ְוִנׁשְ  ֶצר ָהָרע ְלַתּתָ

יּה, (ונשמתיה) ַמר ּבֵ א. ְוִאּתְ לֹא   (תהלים ה) ְלֵעיּלָ
ָהא ִאְתָעִביד ּגּוֵפיּה קֶֹדׁש,   ִגין ּדְ ְיגּוְרָך ָרע. ּבְ

ָמֵתיּה קֶֹדׁש  ֵיֶצר ָהָרע  קֳ ְוִנׁשְ ַמר ּבְ ים. ְוִאּתְ  ָדׁשִ
ר  ְוהַ  (במדבר א)  א יֹאַכל קֶֹדׁש, ְוָכל ָזר לֹ  (ויקרא כב) ּזָ

ֵרב יּוָמת.   ַהּקָ

הּוא, ְוָכל  ָכל ׁשֶ אֹור ּבְ ֵמָחֵמץ ּוׂשְ
ֲאָכִלים ְוהַ  ִקיםַהּמַ ׁשְ ם  (ְּכֵלי ַהֶּפַסח) ּמַ ּלָ ּכֻ

אֹור,   ֹוְמָרם ֵמָחֵמץ ּוׂשְ ׁשּ מּוִרים. ּוִמי ׁשֶ ׁשְ
ָמתֹו   ה, ְוִנׁשְ מּור ִמיֵֶּצר ָהָרע ְלַמּטָ ּגּופֹו ׁשָ

לֹא ְיֻגְרָך  (תהלים ה) ְלַמְעָלה, ּובֹו ֶנֱאַמר
ה קֶֹדׁש,  . ִמׁשּ ָרע ֲהֵרי ּגּופֹו ַנֲעׂשֶ ּום ׁשֶ

ָמתֹו קֶֹד  יֵּצֶ ְוִנׁשְ ים, ְוֶנֱאַמר ּבַ ר  ׁש ָקָדׁשִ
ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל  (ויקרא כה) ָהָרע

ֵרב יּוָמת. (במדבר א) קֶֹדׁש,  ְוַהזָּר ַהּקָ

ֶסף   .135 ַאְבָרָהם, ּכֶ רֹוָעא ְיִמיָנא ּדְ ַסח, ּדְ ּפֶ
ָעַרב ק. ַמאן ּדְ י ְמזּוּקָ ר ֵליּה.  ּבֵ ּקֵ ּה עֹוֶפֶרת, ְמׁשַ

ָעַרב ָחֵמץ א הּוא  ָהִכי ַמאן ּדְ ל ׁשֶ אֹור ּכָ ֹו ׂשְ
צָּ  ּמַ ר חֹוָתָמאּבְ ּקֵ ִאּלּו ְמׁשַ א.   (במוניטה)  ה, ּכְ ַמְלּכָ ּדְ

ֲערֹוֶבת,   יֵליּה ׁשּום ּתַ ה ּדִ ִטּפָ ָעַרב ּבְ ְוָהִכי ַמאן ּדְ
א, ּדָ  ַמְלּכָ ר חֹוָתָמא ּדְ ּקֵ ִאיּלּו ְמׁשַ ָדא  א בְּ ּכְ

ְלָייא.   ּתַ

  

ל ַאְבָר  .135 ַסח, ְזרֹוַע ָיִמין ׁשֶ ֶסף ּפֶ ָהם, ּכֶ
עֵ  ק. ִמי ׁשֶ ר  ְמזֻּקָ ּקֵ ַרב ּבֹו עֹוֶפֶרת, ְמׁשַ

ל  אֹור ּכָ ֵעַרב ָחֵמץ אֹו ׂשְ ְך ִמי ׁשֶ אֹותֹו. ּכָ
חֹוַתם  ר ּבְ ּקֵ ִאּלּו ְמׁשַ ה, ּכְ ּצָ ּמַ הּוא ּבַ ׁשֶ

ֵעַרב בַּ  ֶלְך. ְוָכְך ִמי ׁשֶ פָּ ַהּמֶ ּלֹו ׁשּום ּטִ ה ׁשֶ
ר ֶאת חֹוַת  ּקֵ ִאּלּו ְמׁשַ ֲערֶֹבת, ּכְ ם ּתַ

לוּ  ֶזה ּתָ ֶלְך. ֶזה ּבָ  י.ַהּמֶ

ן   .136 ּמָ ִיְצָחק. ּתַ ָמאָלא ּדְ רֹוָעא ׂשְ ָנה, ּדְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ
ָעִקיד   ן ֲהָוה. ּדְ ּמָ ִיְצָחק ּתַ יֵני ְנָפׁשֹות, ַוֲעֵקָדה ּדְ ּדִ

ְת  ּוָרא ּדִ ָיד, ּדּוְמָיא  ִפלָּ ֵליּה ַאְבָרָהם. ִקׁשּ ה ּדְ
ָאה ִאיה ִיְצָחק. ַזּכָ ֲעֵקָדה ּדְ ִאְתֲעַקד  ּדַ ָרא ּדְ ּו ּבְ

ֲאבֹוי, ְוִאְת  ד עֹוָבדֹוִהי,  ּבַ יּה, ְלֶמְעּבַ ר ּבֵ ַ ָקׁשּ
ר   ַ ִאְתְקׁשּ ָאה ֶעֶבד ּדְ ְצָוה. ְוַזּכָ אֹוַרְייָתא ּוַבּמִ ּבְ

אֲ  ד ְרעּוֵתיּה, ִאיהּו ּבַ יּה, ְלֶמְעּבַ חֹות ַרּבֵ ָתר  ּתְ
א. ּדִ  ַמְלּכָ  ְבָרא ּדְ

  

מֹ  .136 ָנה, ְזרֹוַע ׂשְ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ אל ׁשֶ
יֵני ְנָפׁשֹות ם ּדִ , ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק  ִיְצָחק, ׁשָ

ל  ר ׁשֶ ֲעָקדֹו ַאְבָרָהם. ֶקׁשֶ ם ָהְיָתה, ׁשֶ ׁשָ
ֵרי  מֹו ֲעֵקַדת ִיְצָחק. ַאׁשְ ל ָיד ּכְ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ָאִביו ְוִנְק  ֱעַקד ּבְ ּנֶ ן ׁשֶ רַהּבֵ ּבֹו ַלֲעׂשֹות  ׁשַ
ְצָוה, ְוַאשְׁ  ּתֹוָרה ּוַבּמִ הּו ּבַ ֵרי ָהֶעֶבד ַמֲעׂשֵ

ַחת ַרּבוֹ  ר ּתַ ְקׁשַ ּנִ ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו, הּוא  ׁשֶ
ֶלְך. ן ַהּמֶ ל ּבֶ קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

ִאיּנּון   .137 ָנְך, ּדְ ִאין ּבְ , ְוַזּכָ ָאה ַאְנּתְ ְמַטְטרֹו''ן, ַזּכָ
יִרין ַוֲעִקיִדין בִּ  ָמאָרְך. ְתפִ ְקׁשִ חֹות ְרׁשּוָתא ּדְ ין ּתְ ּלִ
א, ַאף עַ  ַאְנּתְ ֶעֶבד ְלָמאָרְך,  ּוְבִגין ּדָ ב ּדְ ל ּגַ

א  ַמְלכָּ  ין. ַמְלּכָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ל ְמָמָנן ּדִ א ַאְנּתְ ַעל ּכָ
ִדים ְוָכל   ׁשֵ א, ּדְ ל ַמְלָאִכין. ַמְלּכָ ַעל ּכָ

  

ֵרי ָבֶניָך,  .137 ֶריָך ְוַאׁשְ ְמַטְטרֹו''ן, ַאׁשְ
ין  ְתִפּלִ ֵהם ְקׁשּוִרים ַוֲעקּוִדים ּבִ חַ ׁשֶ ת ּתַ

ה  ַאּתָ ב ׁשֶ ְרׁשּות ִרּבֹוְנָך. ְוָלֵכן, ַאף ַעל ּגַ
ל ֶעבֶ  ה ַעל ּכָ ד ְלִרּבֹוְנָך, ֶמֶלְך ַאּתָ

ל  ים, ֶמֶלְך ַעל ּכָ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ים ׁשֶ ַהְמֻמּנִ
ִדים ְוָכל ַמֲחנֹוֵתיֶהם   ֵ ׁשּ ְלָאִכים, ֶמֶלְך ׁשֶ ַהּמַ
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ִרים ּדָ  ְרָייֵתיּה, ַדֲחִלין ִמָנְך. ַמאן ּגָ ִגין  א, בְּ ַמׁשִ
מֵּ  ַרְפָרף ְלָמאָרְך, ְוַאְנּתְ ְמׁשַ ַאְנּתְ ׁשְ ׁש ְלָמאָרְך. ּדְ

ְמזּוָזה ְלַבר  י ּדִ ּדַ ִאיהּו  ׁשַ ''ד ּדְ , ׁשֹוֵמר ַהֶפַתח. ְידֹוָ
ָגאו.   ָמאָרְך, ִמּלְ

ּום  ָך. ִמי ָגַרם ֶאת ֶזה? ִמׁשּ ּפֹוֲחִדים ִמּמְ
ׁש  ַאּתָ שֶׁ  ּמֵ ה ְמׁשַ ַרְפָרף ְלִרּבֹוְנָך ְוַאּתָ ה ׁשְ

חוּ ֶאת ִרּבוֹ  זּוָזה ִמּבַ ל ַהּמְ י ׁשֶ ּדַ ץ, ְנָך. ׁשַ
הּוא ִרּבֹוְנָך  ַתח. ְיהָֹו''ה ׁשֶ ׁשֹוֵמר ַהּפֶ

ְפִנים.   ִמּבִ
ִריְך הּוא ָנִחית   .138 א ּבְ ד קּוְדׁשָ ְוָהִכי ִאיהּו ּכַ

ַעת טוֹ  ָטָאה ַעל ֵעץ ַהּדַ ּלְ ִאיהּו טֹוב  ב ָוָר ְלׁשַ ע, ּדְ
ד, ַמְלכָּ  ִדים.ְמַטְטרֹו''ן. ָרע ָסָמֵאל, ׁשֵ ׁשֵ (דף   א ּדְ

ַמְלָאִכים.   רפ''ג ע''א)  א ּדְ ְמַטְטרֹון ַמְלָאְך, ַמְלּכָ
ִאיָלָנא ּדְ  ְטָרא ּדְ י ִאיהּו ְיסֹוד.  ֲאָבל ִמּסִ ּדַ י, ׁשַ ַחּיֵ

לָ  ַנִים, ֶעֶבד ְוַרּבֹו, ּדְ ה, ׁשְ א ְלַמּטָ יּנּון  או אִ ּוְבִגין ּדָ
ְפֶאֶרת יְ  סֹוד,  ִיחּוָדא ֲחָדא, ּוְלַמְעָלה, ֶאָחד. ּתִ

ִאיִהי ַעּמּוָדא   ֵביָנן ַחד, ּדְ גּוף ּוְבִרית ַחׁשְ ּדְ
יק. ֶאְמָצִעיָתא ְוַצּדִ  ּדְ

  

רּוְך הּוא ְוָכְך הּוא כְּ  .138 דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ַעת טֹוב ָוָרע,  לֹט ַעל ֵעץ ַהּדַ יֹוֵרד ִלׁשְ

הּוא טֹוב ד, ְמטַ  ׁשֶ ְטרֹו''ן. ָרע ָסָמֵאל, ׁשֵ
ִדים. ְמַטְטרוֹ  ֵ ן ַמְלָאְך, ֶמֶלְך ֶמֶלְך ַהׁשּ

י   ּדַ ים, ׁשַ ד ֵעץ ַהַחיִּ ְלָאִכים. ֲאָבל ִמּצַ ַהּמַ
ַנִים, ה ׁשְ ֶעֶבד ְוַרּבֹו,   הּוא ְיסֹוד. ְוָלֵכן ְלַמּטָ

ֵאיָנם ִיחּוד ֶאָחד, ּוְלַמְעָלה ֶאָחד.  ׁשֶ
ּגוּ  ְפֶאֶרת ְיסֹוד, ׁשֶ ִבים ף וּ ּתִ ְבִרית ֶנְחׁשָ

ִהיא ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי וְ  יק.ְלֶאָחד, ׁשֶ  ַצּדִ

יָנה ַעל   .139 ִאיהּו ּבִ רֹאׁש, ּדְ ין ּדְ ְתִפּלִ ַגְווָנא ּדִ ּכְ
ִאיָלָנא ּדְ  ְטָרא ּדְ ְפֶאֶרת, ִמּסִ ֲאִצילּות,  ּתִ י ּדַ ַחּיֵ

ַחיֵּ  ִאיָלָנא ּדְ א ּבְ ָיד. ָהִכי ְלַתּתָ ה ּדְ ִפּלָ י  ּוַמְלכּות ּתְ
ין ּדִ  ִפּלִ ָאה, ּתְ ֻכְרְסָייא ִעּלָ ְטָרא ּדְ   ְבִריָאה, ִמּסִ

א   ּסֵ יֵליּה, ּכִ ַיד ּדִ ִפִלין ּדְ רֹאׁש ְמַטְטרֹון. ּתְ ּדְ
ָאַמר ָנִביא ָעֵליּה,  ְחּתֹון. ְוַהאי ִאיהּו ּדְ  (ירמיה יז) ּתַ

א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון. ּסֵ  ּכִ

  

ל רֹאׁש,  .139 ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ מֹו ׁשֶ הוּ ּכְ א ׁשֶ
ים  ל ֵעץ ַהַחיִּ ד ׁשֶ ְפֶאֶרת, ִמּצַ יָנה ַעל ּתִ ּבִ

ל ל ָיד  ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ  -ֲאִצילּות, ּוַמְלכּות ּתְ
ד   ִריָאה, ִמּצַ ל ּבְ ים ׁשֶ ֵעץ ַהַחיִּ ה ּבְ ְך ְלַמּטָ ּכָ

א הָ  ּסֵ ל רֹאׁש ַהּכִ ין ׁשֶ ִפּלִ ֶעְליֹון, ּתְ
א  ּסֵ ּלֹו, ּכִ ל ָיד ׁשֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ְמַטְטרֹון. ּתְ

ָאַמר ָעָליו  ְחּתוֹ ּתַ  ֶ ן. ְוֶזהּו ַמה ׁשּ
ִביא, א ָכבֹוד ָמרֹום כִּ  (ירמיה יז) ַהּנָ ּסֵ

 ֵמִראׁשֹון.
ַעת טֹוב ָוָרע,   .140 ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ֲאָבל ִמּסִ

ין  ְתִפּלִ ּוָרא ּדִ ִקׁשּ חֹות ֵיֶצר  ּבְ ר ֵיֶצר ָהָרע ּתְ ַ , ִאְתְקׁשּ
ָק  חֹות ָמאֵריּה, ּבְ א ּתְ ַעְבּדָ ָלא  ַהּטֹוב, ּכְ

ׁשֹוָפר.  ּדְ  קֹול ּדְ ְצלֹוָתא, ּבְ ָקָלא ּדִ אֹוַרְייָתא, ּבְ
ֹוָפר, קֹול   יּה. ְוָדא קֹול ַהׁשּ ָקָלא ִאיהּו רֹוַמ''ח ְלַגּבֵ

ִליל  ִאיהּו ּכָ ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ ַעּמּוָדא ּדְ א  ּדְ א ַמּיָ ָ ֶאׁשּ
ְבהֹון הי''ו, ה'   ַלת ֲאָבָהן, ּדִ ִאיּנּון ּתְ ְורּוָחא. ּדְ

ַאְבָרהָ  ִליט ַעל  ם, י'  ּבְ ׁשָ ָכל ֲאָתר ה' ּדְ ִיְצָחק, ּבְ ּבְ

  

ַעת טֹוב ָוָרע,  .140 ד ֵעץ ַהּדַ ֲאָבל ִמּצַ
קֶ  ַחת ּבְ ר ֵיֶצר ָהָרע ּתַ ין ִנְקׁשָ ִפּלִ ר ַהּתְ ׁשֶ

קֹול ֵיֶצר ַהּטֹוב כְּ  ַחת ַרּבֹו, ּבְ מֹו ֶעֶבד ּתַ
ֹוָפר.  קֹול ַהׁשּ ה, ּבְ ִפּלָ קֹול ַהּתְ ַהּתֹוָרה, ּבְ
הּוא רֹוַמ''ח ֵאָליו, ְוֶזה קֹול  קֹול ׁשֶ

לּול ֹוָפר, ַהׁשּ  ּכָ קֹול ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ׁשֶ
ה ָאבֹות ֵמֵאׁש ַמִים ְור לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ּוַח, ׁשֶ

ַאְבָרָהם ֶהם הי''ו, ה' ּבְ ּבָ ִיְצָחק. ׁשֶ , י' ּבְ
ֹוֶלֶטת ַעל י'  ׁשּ ָכל ָמקֹום ה' ׁשֶ ין  -ּבְ ּדִ
(תהלים  הּוא, ְוֶזהּו ה''י ֵמֱאלִֹהים, ְוָלֵכן
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יָנא הוּ  א, ְוַהאי ִאיהּו ה''י ִמן ֱאלִֹהים. ּוְבִגין  י' ּדִ
א ְתרּוָעה. ו' ִמן   (תהלים מז) ּדָ ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

א ָמָנא   ִכיְנּתָ ֹוָפר, ׁשְ ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, ְוָדא רּוַח ַהׁשּ
ַלת, ְוִאיהּו ה' ִמן  הּו ּתְ ֻכּלְ וֹ ּדְ  ָפר. ַהׁשּ

ְת  מז) . ו' ִמן ֵואלֵֹהי רּוָעהָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
כִ  ֹוָפר. ׁשְ ל ַיֲעקֹב, ְוֶזה רּוַח ַהׁשּ ִלי ׁשֶ יָנה ּכְ

ֹוָפר.  לֹׁש, ְוהּוא ה' ִמן ַהׁשּ ָ ל ַהׁשּ  ּכָ

ִאיּנּון קשר''ק קש''ק   .141 ִאיּנּון י' ׁשֹוָפרֹות, ּדְ ּדְ
ָכל   הֹון ֵה''א יֹו''ד ָוא''ו ֵה''א, ּדְ ין ּבְ ׁשִ קר''ק, ִמְתַלּבְ

ין ַאְתָוון אִ  יִנין ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין   ס''א אינון)( ּלֵ ּדִ
יבַ  רּוָעה  ּוְלַחּיָ ָלִאין ְורּוְמִחין ְוַסְייִפין. ּתְ ְלׁשְ ׁשַ ּיָא. ּכְ

ָרה  ׁשַ  ַעׂשְ רּועֹות ִאית ּבְ ֶלת ִאיִהי. ּוְתֵרי ּתְ ְלׁשֶ
 (חסר) ׁשֹוָפרֹות. ְוִאיּנּון ַחד.

  

ֵהם  .141 ָרה ׁשֹוָפרֹות, ׁשֶ ֵהם ֲעׂשָ ׁשֶ
ֶהם  ''ק קש'קשר ים ּבָ ׁשִ 'ק קר''ק, ִמְתַלּבְ

ל ָהאֹוִתיֹּות ֵה''א יֹו''ד ָוא''ו ֵה' ּכָ 'א. ׁשֶ
לוּ  יִנים ִלְצָדִדים אֲ  (ֵהן) ַהּלָ ֵחִרים ּדִ

ָלאֹות ּוְרָמִחים   ְלׁשְ מֹו ׁשַ ִעים. ֵהם ּכְ ְוָלְרׁשָ
י   ּתֵ ֶלת. ּוׁשְ ְלׁשֶ רּוָעה ִהיא ׁשַ ַוֲחָרבֹות. ּתְ

ֲעשָׂ   ָפרֹות, ְוֵהן ַאַחת.ָרה ׁשוֹ ְתרּועֹות ֵיׁש ּבַ
ּה ְוָהֵאם ר  .142 ַמר ּבָ ִאּתְ  ֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים ּדְ

ָרֵאל ְמצַ (או על הביצים ואינון) ה  . ִיׂשְ ַכּמָ ְפְצִפין ָלּה ּבְ
א   ְעָיא ְלַנְחּתָ ְצלֹוִתין, ְוִאיִהי ָלא ּבַ ִצְפצּוִפין ּדִ

ָרֵאל ַמה ָעְבִדין. ָנְטִלי ְייהּו. ִיׂשְ א  ן ִאימָּ ְלַגּבַ
ִרין לָ  ֲהַדְייהּו, ְוַקׁשְ א ּבַ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ּוָרא  ּדְ ִקׁשּ ּה ּבְ

ַמע, ָק  ד ָמָטאן ִלְקִריַאת ׁשְ ין. ּכַ ְתִפּלִ ִנין  ּדִ ָראן ּבְ
ִאיּנּון  ִייחּוָדא, ּדְ יִבין ּדְ ית ּתֵ ׁשִ יָלּה ּבְ  (דברים ו) ּדִ

ָרֵאל ְיָי' ֱאלֵֹהינּו ְיָי' ֶאָחד, ָהא ָק  ַמע ִיׂשְ ין  א ַנְחּתִ ׁשְ
ּה. ְוַהאי ִרין לֹון ִעּמָ הֹון, ַקׁשְ י ִאּמְ (ויקרא  ִאיִהי  ְלַגּבֵ

ִאיהּו עֹוָנָתהּ  כג) ְקְראּו אֹוָתם, ּדְ ר ּתִ מֹו  ֲאׁשֶ , ּכְ
 מֹוֲעֵדי. 

  

הּ  .142 ּנֱֶאַמר ּבָ ְוָהֵאם   (דברים כב) ׁשֶ
. (אֹו ַעל ַהֵּביִצים. ְוֵהם) רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים

ָרֵאל ְמ  ה ִצְפצּוֵפי  ַצְפְצִפיִיׂשְ ַכּמָ ם ָלּה ּבְ
ה, ְוִהיא לֹא רֹוצָ  ה ָלֶרֶדת ֲאֵליֶהם. ְתִפּלָ

ָרֵאל? לֹוְקִחים ֶאת ָהִא  ים ִיׂשְ א, ָמה עֹוׂשִ ּמָ
ִרים אֹוָתּה   ִכיָנה ֲאֵליֶהם, ְוקֹוׁשְ ִהיא ׁשְ ׁשֶ
יִעים ִלְקִריַאת  ּגִ ּמַ ין, ּוְכׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ּבְ

ַמע, קֹוְרִאים   ֶניָה  ׁשְ חּוד, ּבָ בֹות ַהיִּ ׁש ּתֵ ׁשֵ ּבְ
ֵהן ַמע יִ  (דברים ח) ׁשֶ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשְ ׂשְ

ם וְ  ִרים  ה' ֶאָחד. ֲהֵרי ֵהם יֹוְרִדים ְלִאּמָ קֹוׁשְ
ּה. ְוזֹוִהי ר   (ויקרא כג) אֹוָתם ִעּמָ ֲאׁשֶ

מֹו   הּוא עֹוָנָתּה, ּכְ ְקְראּו ֹאָתם, ׁשֶ ּתִ
 מֹוֲעֵדי. 

ַגְוונָ  .143 א מַ ָהִכי ּבְ ְבָעה  א ּדָ ִנין ְלׁשִ ּה ְמַזּמְ ה, ּבָ ּצָ
ֶפַסח.  ֻסּכֹות,   יֹוִמין ּדְ ְבָעה יֹוִמין ּדְ ִנין ְלׁשִ ְמַזּמְ

ים,   ִאיּנּון לּוָלב, ְוֶאְתרֹוג, ְוג' ֲהַדּסִ ְבָעה ִמיֵני, ּדְ ׁשִ ּבְ
ֵדי ֲעָרָבה.  בּועֹות, ָקָראן לֹון   (בשבועות) ּוב' ּבַ ׁשְ

אֹוַרְייתָ  ָ ּבְ ל ַחד  ָנה יֹומָ א. רֹאׁש ַהׁשּ ִדיָנא, ּכָ א ּדְ
ִמיֵניּה.   ּבְ

  

מ .143 ְך ּכְ ִנים ּכָ ּה ְמַזּמְ ה, ּבָ ֹו ֶזה ַמּצָ
ְבַעת  ִנים ֶאת ׁשִ ַסח. ְמַזּמְ ְבַעת ְיֵמי ַהּפֶ ְלׁשִ
ֵהם לּוָלב  ְבָעה ִמיִנים, ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ ּכָ ְיֵמי ַהּסֻ

ֵני בַ  ים ּוׁשְ ה ֲהַדּסִ לֹׁשָ י ֲעָרָבה. ְוֶאְתרֹוג ּוׁשְ ּדֵ
בּועֹות ּתֹוָרה. רֹאׁש  ׁשָ קֹוְרִאים ָלֶהם ּבַ

ָנה יֹום הַ  ָ ִמינֹו.ַהׁשּ ל ֶאָחד ּבְ ין. ּכָ  ּדִ
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ים   .144 ִמיֵניּה, ִיְתַקּיֵ א ּבְ ְרּגָ ל ּדַ ָקָרא, ּכָ ל ַמאן ּדְ ּכָ
יּה, ְקָרא ַוְיָי' ַיֲעֶנה. ָא''ז, ז' יֹוִמין   (ישעיה נח) ּבֵ ָאז ּתִ

ִמיִני ֲעצֶ  ֻסּכֹות, ְוַחג ׁשְ ה, ְוז' יֹוִמין  ֶרת. ָא''זּדְ , ַמּצָ
ה, ְוז ֶפַסח. ָא''ז, סּוּכָ לֹׁש  ּדְ ִאיּנּון ׁשָ לּוָלב, ּדְ ' ִמיִנין ּדְ

ֵני ֲעָרבֹות, לּוָלב, ְוֶאְתרֹוג, ּוְכִליָלן   ים, ּוׁשְ ֲהַדּסִ
ד', ָהא חַ  ן ה''ו. ְוָצִריְך לֹוַמר  ּבְ ּבַ חּוׁשְ ד ָסֵרי, ּכְ

ל ָעַלְייהּו, ַהְללּוָיּה, לְ  ְלמָ ַהּלֵ ד.ַאׁשְ ם ְידֹוָ  א ׁשֵ

  

ְר  .144 ל ּדַ ָרא ּכָ ּקָ ל ִמי ׁשֶ ִמיָנּה, ּכָ ה ּבְ ּגָ
ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה.  (ישעיה נח) ִיְתַקיֵּם ּבוֹ  ָאז ּתִ

ִמ  -ָא''ז  ְבָעה ְיֵמי ֻסּכֹות, ְוַחג ׁשְ יִני ׁשִ
ַסח.   -ֲעֶצֶרת. ָא''ז  ְבָעה ְיֵמי ַהּפֶ ה, ְוׁשִ ַמּצָ

בְ  -ָא''ז  ה, ְוׁשִ ֵהם   ָעה ִמיֵניֻסּכָ ַהּלּוָלב, ׁשֶ
י ֲעָר  ּתֵ ים ּוׁשְ ה ֲהַדּסִ לֹׁשָ בֹות, לּוָלב ׁשְ

ָעה. ֲהֵרי ַאַחד  ַאְרּבָ ְוֶאְתרֹוג. ּוְכלּוִלים ּבְ
ּבֹון ה''ו. ְוָצִריְך לֹוַמר ַהלֵּ  ֶחׁשְ ר ּכְ ל ָעׂשָ

ם ה'.  ִלים ׁשֵ  ֲעֵליֶהם, ַהְללּוָיּה, ְלַהׁשְ
ָקא ָלּה בְּ  .145 בָ ְוָצִריְך ְלַסּלְ ע  ַמֲחׁשָ ַאְרּבַ ה, ּבְ

י   ירים ז)(שיר הש ִמיִנין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָאַמְרּתִ
ֶאֱעֶלה ְבָתָמר. ֶאֱעֶל''ה ִסיַמן: ֶאְתרֹו''ג, ֲעָרָב''ה,  

מָ  ָבה ׁשְ ְתִלים  לּוָל''ב, ֲהָד''ס. ּוַמֲחׁשָ א ְמפָֹרׁש, ִאׁשְ
ימִ  ְיָדא ּדִ ְרִקין ּדִ י''ד ּפִ ַגְווָנא ּדְ ּה י''ד, ּכְ יָנא,  ּבָ

ן ּתֹוָרהּדְ  ,  ֵביּה ָצִריְך ְלַנְטָלא לּוָלב. ֲהֵרי ַמּתַ
ָנה,   ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְבָעה י''ד. ּבְ ׁשִ ְבָעה ּבְ ֻבעֹות, ׁשִ ׁשָ
ר ׁשֹוָפרֹות,   ֹוָפר, ּוְבֶעׂשֶ קֹול ַהׁשּ י''ד ּבְ

ְדא א. ּכִ  ֹוִקיְמָנא ְלֵעיּלָ

  

ָבה  .145 ֲחׁשָ ּמַ ְוָצִריְך ְלַהֲעלֹוָתּה ּבַ
עָ  ַאְרּבָ תּוב ה ִמיִנים,ּבְ ּכָ (שיר   ֶזהּו ׁשֶ

י ֶאֱעֶלה   השירים ז) ְבָתָמר. ֶאֱעֶל''ה ָאַמְרּתִ
ִסיַמן: ֶאְתרֹו''ג, ֲעָרָב''ה, לּוָל''ב, ֲהַד''ס.  

ּה  ָלם ּבָ ם ַהְמֹפָרׁש, ִנׁשְ ָבה ׁשֵ י''ד,  ּוַמֲחׁשָ
ּה ָצִריְך ִלּטֹל  ּבָ ְרֵקי ַיד ָיִמין, ׁשֶ מֹו י''ד ּפִ ּכְ

ן ּתוֹ ַהּלּוָלב. ֲהֵרי  בּועֹות, ַמּתַ ָרה, ׁשָ
ְבָעה  ְבָעה ְבׁשִ רֹא -ׁשִ ָנה  י''ד. ּבְ ָ ׁש ַהׁשּ

מֹו  ר ׁשֹוָפרֹות, ּכְ ֹוָפר, ּוְבֶעׂשֶ קֹול ַהׁשּ י''ד ּבְ
ַאְרנּו ְלַמְעָלה.  ּבֵ  ׁשֶ

ֶפַסח, ִאיהִ  .146 דֹוָלה,  ּבַ א ָי''ד ַהּגְ ִכיְנּתָ י ׁשְ
ָנה, ִאיהִ  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ֶחֶסד. ּבְ ְטָרא ּדְ י ָי''ד  ִמּסִ

ן ּתֹוָרה, הַ  ַמּתַ ְגבּוָרה. ּבְ ְטָרא ּדִ ָי''ד  ֲחָזָקה, ִמּסִ
ֶאְמָצִעיָתא. ּוְתַלת   ַעּמּוָדא ּדְ ְטָרא ּדְ ָרָמה, ִמּסִ

ַתְלָיין ִמנַּ  ְייהּו,  ִזְמִנין י''ד, מ''ב. ּוְתַלת ֲאָבָהן ּדְ
ן יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו   ּבַ חּוׁשְ ִעים, ּכְ ה ְוַאְרּבָ ָ ִקין ֲחִמׁשּ ַסּלְ

 ''א.  הֵ 

ר  עֹוָלם ָאֵמן  ּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' לְ ּבָ
  ְוָאֵמן. 

  

דֹוָלה  .146 ִכיָנה, ָי''ד ַהּגְ ֶפַסח ִהיא ׁשְ ּבְ
ָנה ִהיא ָי''ד ִמצַּ  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ד ַהֶחֶסד. ּבְ

ן ּתֹוָרה יָ  ַמּתַ בּוָרה. ּבְ ד ַהּגְ ''ד ַהֲחָזָקה ִמּצַ
ד ָהַעּמ  לֹׁש  ָרָמה, ִמּצַ ּוד ָהֶאְמָצִעי. ְוׁשָ

ָעִמים י''ד  ה  -ּפְ לֹׁשָ ָאבֹות מ''ב. ּוׁשְ
ה,   ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ לּוִיים ֵמֶהם עֹוִלים ַאְרּבָ ּתְ ׁשֶ

ּבֹון יֹו'' ֶחׁשְ  ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. ּכְ

 

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ִיְמלְֹך ה'  ּבָ
 ן.ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאמֵ 
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