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בס"ד, כ"א אלול תשס"ו

הלומדים  מתרבים  ליום  מיום  כאשר  חפץ,  בהם  יש  אשר  הימים  הגיעו  הנה 
ביאת  לפני  יהי'  שכן  ז"ל  רבינו  כהבטחת  מוהר"ן,  ליקוטי  בספה"ק  וההוגים 
המשיח כנודע, הן מצד אנשים רמי מעלה ת"ח ומקובלים והן פשוטי עם וכן 
רבים מאלה שהתקרבו זה מקרוב לתורה ומצוות ומחפשים צרי ומרפא לנפשם 

בספרי רבינו הק'. 

והנה ידוע שיחד עם גודל העמקות הנפלאה שנמצאת בסה"ק ליקוטי מוהר"ן, 
גם  עמוקים  דברים  להבין  ידו  שקצרה  מי  שגם  נפש  לכל  שוה  גם  הוא  הנה 
עיני שכלו  ה'  יאיר  כפי אשר  זה  קדוש  בספר  לנפשו  מרגוע  למצוא  יכול  הוא 
מוהרנ"ת  )כדברי  בתורתו הקדושה  ז"ל  רבינו  הכוונה הפשוטה שהכניס  להבין 

ז"ל בהקדמה(. 

גדול מפשוטי העם החפצים ומשתוקקים גם הם להרוות  אך דא עקא שחלק 
נפשם ממי הנחל, לא הורגלו עדיין בלשון הארמי השכיח הרבה בספר הקדוש 
מושגים  הרבה  בספר  שכיחים  וכן  והתיקונים,  הזוה"ק  מדברי  בהבאותיו  הזה 
קבליים שאינם מובנים לכל, ודבר זה מהווה להם עיכוב ומניעה מלהגות בספר 

הקדוש ונמצאו מפסידים, כי גאו מי הנחל אשר לא יעבר. 

לכן דבר טוב והגון הגו האברכים היקרים מאנ"ש שליט"א בעלי עמותת "אמת 
מילה  כל  ובצד  יפה  בצורה  מוהר"ן  ליקוטי  להדפיס מחדש את ספר  ואמונה", 
ארמית לתרגם אותה בסוגריים ללשון הקודש ובד בבד גם, עד כמה שהיד מגעת, 
לבאר באופן הכי פשוט את מושגי הקבלה, והטילו את העבודה הקדושה על אחד 

מאנ"ש שליט"א המוכר לי מאד ובס"ד הצליח במלאכתו עצהיו"ט. 

ובעזהשי"ת יתקרבו עי"ז הרבה ללמוד בספר הקדוש הזה וימצאו מרפא ותעלה 
ותורה  תורה  מכל  היוצאים  הנפלא  והמוסר  הקדושות  העצות  בדברי  לנפשם 
השי"ת  אל  נקווה  זה  ובזכות  באמת.  אליו  לשוב  השי"ת,  אל  לבבם  להטות 

שיתקרבו פעמי משיח לגאלנו גאולה שלימה בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.    
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לזכרון עולם בהיכל ה'
ולעילוי נשמת

רבי ישראל בער אודסר 
בן אייזיק שלמה 

זכותו יגן עלינו אמן
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בֹו
אּו 

 יָבֹו
זֶה הַַּׁשַער לַה' צַּדִיִקים

סֵֶפר

לִּקּוֵטי מֹוהֲַר"ן
הַּנִכְּבָד וְהַּנֹוָרא ִמי ּכָמֹוהּו מֹוֶרה. הַּיֹוצֵא ִּבְקֻדָּׁשה ּובְָטהֲָרה. 
ִמִּפי ָקדִָׁשים. נְבֹון לַחַׁש וַחֲכַם חֲָרִׁשים. הֲלֹוא הּוא ּכְבֹוד 
ֲאדֹונֵנּו מֹוֵרנּו וְַרּבֵנּו. הַָרב הָאֱֶמת. הַּגָאֹון הַָּקדֹוׁש הֲָאִמִּתי. 
הְַמֻפְרסָם  ּוְקדֹוׁשֹו.  יְִׂשָרֵאל  חָכְָמה. אֹור  ְמקֹור  נֹובֵַע  נַחַל 
ּבְכָל ַקצְוֵי ֶאֶרץ וְיָם ְרחֹוִקים. ְׁשמֹו ֹקֶדׁש מֹוֵרנּו וְַרּבֵנּו הַָרב 
ַרִּבי נְַחָמן זֵכֶר צַּדִיק וְָקדֹוׁש ִלבְָרכָה, ִמְּקהִּלַת ּבְֶרסְלֶב. 
ּבְהַָרב הַּוִָתיק וְחִָסיד מו"ה ִׂשְמחָה זצ"ל. ּבֵן לְאֹותֹו צַּדִיק 
ָהאִריֶדענְֶקיר  נְַחָמן  מו"ה  הְַמֻפְרסָם  הַָּקדֹוׁש  הַָרב 
ָמַרת  טֹוב  ּבְֵׁשם  הְַמֻפְרסֶֶמת  הַּצַּדֶֶקת  ִאּמֹו  ּוִמּצַד  זצוק"ל. 
ּכָל  ֶׁשל  ַרּבָן  הַָּקדֹוׁש  לְהַָרב  וָנֶכֶד  נִין  הּוא  זצ"ל.  ֵפיגָא 
יְִׂשָרֵאל. ק"ׁש מו"ה יְִׂשָרֵאל ּבַַעל ֵׁשם טֹוב זצוק"ל. 
יְִׂשַמח ָאִביָך וְִאֶּמָך וְָתגֵל יֹולְַדֶּתָך. ֲעֶטֶרת זְֵקנִים ּבְנֵי-בָנִים. 
ִּבזְכּוָתם יִָאיר ָעלֵינּו חַסְֵדי דָוִיד הַּנֶאֱָמנִים. וְנִזְּכֶה לַחֲזֹות 
לְִצּיֹון  נָׁשּוב  ְמהֵָרה  ַקל  ִחיׁש  ָּפנִים.  ֶאל  ָּפנִים  ה'  ּבְֹנַעם 

ִּבְרנָנִים. ִּבְמהֵָרה בְיֵָמינּו ָאֵמן:

©©



úlãb ãBqî àìôð úelbúä ,'ä úBìòôî eæç eëìÀÂÄÀÂÄÀÇÄÀÈÄÀËÇ

æ éàçBé ïa ïBòîL éaø é÷ìàä àpzä"ì: ÇÇÈÈÁÉÄÇÄÄÀÆÇÇ

éàçBé ïa ïBòîL éaøרה�� ����ח 
א� הבטיח ÇÄÄÀÆÇְְִִִֶַַַָֹ

על לברכה�מ��ראל זכר�נ� �ר��תינ �דברי �בא!� יד�, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

קלח אמר�:)(��ת �יבנה, ל�ר� �ר��תינ ���$כנס עתידה: : ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ


א� י�חאי &� �מע�& ר�י ואמר מ��ראל. �����ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��רה

�$אמר �)הר����ח. וכמבאר זרע�. מ(י ת*כח לא �י : ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

קכד � ,איה�:)(נ�א ח��רא �האי �ה�א]: זה øäfä[�ח��ר øôñ ְְְִִִֶֶַַָָֹÅÆÇÉÇ

-ל�תא מ& .� &�יד)יפק (על � ה�ל�ת][יצא� :מ� ְְִִִֵֵַַָָָָ

äzòå���רתנ �ל נס�ר�ת נפלא�ת והב& �ראה ��א ÀÇÈְְְְְִִֵֵֵֶָָָ

זהה1ד��ה על עצמ� י�חאי &� �מע�& ר�י סמ� על��& �י : ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ה(ס�ק �זה �אמת �י זרע�, מ(י ת*כח לא �י ְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹה(ס�ק

�על ה)ה, ס�ד ונס�ר מר!ז י�חאי,��עצמ� �ל זרע� ידי ְְְַ3ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ר�� על"�ה�א ס�פי�י, �י מי�ראל. ה��רה ����ח לא יד� ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ה(ס�ק זה �ל ל�ב�ת �י :àת*כç)מéזרעBא�ת��ת ה� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

éàçBé� זרע� מ(י ת*כח לא �י ה(ס�ק, �מג
ה �!ר!ז וזה . Çְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

,יקא זרע� הינ�[מד�ק]מ(י �עצמ�[�למר], זה �ל זרע� מ(י ְְְִִַַָ�ְְְְְִִֶֶַַַַָ

ה�$א �ה�א ה(ס�ק �זה ונס�ר מר!ז �יי�חאי�ה�א ְֶ3ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

�ב�ת�על �ס�פי ה(ס�ק �זה �!ר!ז י�חאי �ל זרע� ידי ְְְֵֶֶַַַ3ְְֵֵֶַָָ

ר��"�$ �ה�א על"ל, ,א�י, �זהר �י ה��רה, ת*כח לא יד� ְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

-ל�תא מ& &�ה�ל�ת]יפק מ� יצא� זה �זהר :ל"�$[�י ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

òãå,י� אחר. �פס�ק מר!ז ה�א �עצמ� �מע�& ר�י ��5ד ÀÇְְְְִִֶַַ3ְִֵַָָ

�חינת ה�א �מע�& ר�י ה1ד�ש ה�$א �י ד),ע, נ�אל):òיר ְְִִִִִֵַַַַַַָָָÄ

åק,י�î&Lמ�אð� ה*מי�] מ& ירד וקד�� [מלא� חית ְִַÄÀַָÈְְִִִַַַַָָָָ

�ב�ת :וכ�'ïBòîLרא�י ֵֵָÄÀְ
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א א דר� תמימי ְְִֵֵֶַָא�רי

את�עזרת לנ� ונת� קנה. ואר� �מי א�ר עלי�� אל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

נפלאי ח���י להד�יס נתחיל מ נה. מ"ד!ר ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָ �רת�

מאמרי על חנה.ונ�ראי �ר �ר נז#הר�ה זה !זכ�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

חנה �וד מל� קרית אל !רננה. לצ&�� :לעל�ת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ְֵַא�ריא
'ä úøBúa íéëìBää ,Cøã éîéîú:קיט )(�ה�י� ÀÄÅÈÆÇÀÄÀÇְִִ

òcעל וכל��י ה�פ
	ת �ל נתק�לי� ה�	רה ידי Çְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

והח� �מת�
לי�, מבק�י� ��אנ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָה�!�	ת

מי �ל �פני ונתר	מ� נתע
ה י#ראל �ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהח�יב�ת

��עו	נ	תינ עכ�ו �י �ג�מי; ה� �ר�חני ה� �&ריכי�,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

�י נפל, י#ראל �ל האמ�י וח�יב�ת ח� ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהר�י�

על אבל אצל�, ה�א והח� הח�יב�ת ע!ר ידי�עכ�ו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

�י י#ראל, �ל והח�יב�ת הח� נתע
ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�	רה

נקראת ה(ה�	רה ח�,)מ�לי ויעלת אהבי� א)לת : ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ל	מדיה על ח� נד(�(עלה ועל):ער�בי� זה�, ידי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

וה�!�	ת ה�פ
	ת �ל :נתק�לי� ְְְְִִִַַַַָָ

ékל� �ה+כל להס��ל �מיד צרי� ה)#ראלי �אי Äְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

�כל �(� וה+כל החכמה אל עצמ	 �לק-ר .בר ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל

�)איר �די להתקרב.בר, .בר, �כל �(� ה+כל ל	 ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
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מ�הרב �"ל	�טי ֲִֵַ

על ית�ר� אֹותֹו�לה-� ה�אידי ה+כל �י ה.בר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

��ת�ב �מ	 .רכיו, �כל ל	 �מאיר /ד	ל, ח(א	ר :)קהלת ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

�ניו. �איר אד� ְִַָָָָָָחכמת

äæåא��ה ל�כ	רה, זכה יעקב �י יעקב, �חינת ÀÆְְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹ

חכמה �חינת �ה�א מ��טי�(רא�ית, זהר יד, ���� ���ני� ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

��ת�ב):קכא �מ	 קיא(, וזה)�ה י� חכמה. רא�ית : ְְְְִִִֵֶֶָָָ

כז(�חינת ותר/��)!רא�ית פעמי�, זה ו)עקבני : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַ

וח�מניא�נקל	ס עלי[: �מ�,]הח�י� �חינת וזה . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ה�א ה+כל וזה�י .�ה-מ �מ	 .רכיו �כל ל	 מאיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ד(�חינת וא	ר)מ�לי ה	ל� נג1 �א	ר צ.יקי� וארח : ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹ

�חינת וזה ה)	�. נכ	� ח)�תúéçעד �	�ל �י, , ְְְִֶַַַÅְִִ

�מ	 .בר, �ל �ל הח)�ת ה�א וה+כל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָהחכמה

ז(��ת�ב וכ�'.)קהלת תח)ה החכמה : ְְְֶֶֶֶַַָָָֹ

Càר�אפ אי מאד, /ד	ל ה+כל �א	ר מחמת Çְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

על א� �י אליו �חינת�לז�	ת �ה�אïeðידי , ְְְִִִִֵֵֶַַָ

��ת�ב �מ	 מלכ�ת, עב(�חינת �מ�)�ה י� לפני : ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ר- ��פר �מ	, �חינתי"י2	� וזה מלכ�ת. �	�ל : ְְְְְִִִֵֶַַַַ

מה א� �י מעצמ1, א	ר ל1 אי� ה
בנה �י ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלבנה,

�מה-מ רמט(-(ק�לת ו#" רלח. "# ו%חי וזה�):זהר . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

���ל מ/רמ1 ל1 .לית מלכ�ת, ל�[�חינת �אי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
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�ל�� �היא]מעצמ� החית, מ� -מק�לת מה א
א , ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

�חי חכמה, ��2חינת ��מ א	ר"נת ונע#ה ל, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

הח(ה. �א	ר ְְַַַָָָה
בנה

ìáàוהחכמה ה+כל אל עצמ	 מק-ר �אינ	 מי ÂÈְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

את ��זה ע#ו, �חינת זה .בר, �כל �(� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהח)�ת

��ת�ב �מ	 כה(ה�כ	רה, את)!רא�ית ע#ו ו)בז : ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�.הינ �2]�ל�מר[ה�כרה; �חינת"ה+כל יח(ל :)מ�לי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

ל�	. �הת/
	ת א� �י �תב�נה �סיל יח�3 ְְְְְִִִִִִַַָֹֹלא

äæåסטרא. לבנה �חינת הר�עה, מלכ�ת �חינת ÀÆְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ

האחר[אחרא צד ה�מאה(�ל נאמר])צד �עליה , ֳֵֶַַַַָָָ�ְֱֶֶֶַָָָ

כד( וכ�')י�עיה ה
בנה וחפרה ט	ב: יצר �חינת וזה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

וחכ� מס�� נקרא ט	ב ה)צר �י הרע, ד(ויצר ,)קהלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ל1 .לית וד
ה, ענ)ה �חינת �היא מלכ�ת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ�חינת

���ל �ל��[מ/רמ1 מעצמ� ל� מה]�אי� א� �י , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

�כסיל זק� מל� נקרא הרע ויצר מחכמה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ-(ק�לת

אחרא)��( .סטרא מלכ�ת �חינת האחר[, צד צד(�ל ְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָָָ

לא])ה�מאה �חינת ו#כל, �חכמה חפצה �אינ1 , ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

2� '�וכ �תב�נה �סיל ל."יח�3 ְְְְִִַַַָֹ

Céøöåקד-ה. מלכ�ת לבחינת �ח ל�� אחד �ל ÀÈÄְְְִִִִֵֶַַַָָֹ7ָ

אחרא .סטרא מלכ�ת על האחר[להת/�ר צד צד(�ל ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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לברכה])ה�מאה זכר	נ� �ר�	תינ ��אמר �כמ	 , ַ�ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ה.( הרע.)!רכ&ת יצר על ט	ב יצר אד� יר/יז לע	ל� : ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

על�ועל .קד-ה, למלכ�ת �ח נ	ת� מה ידי�ידי ְְְְְִֵֵַַַָֹ7ְֵַָ

�כח ע	סק �ה�א ר�	תינ�(ה�	רה ��אמר �מ	 ְְְֵֵֶֶַַַָָֹ
�� לברכה אזלזכר	נ� אי ,'�וכ יר/יז לע	ל� : ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

הל�[ הרעא� לאו�)](ה�צר וא� הל�[מ�טב, �]לא ְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

��	רה לברכה)יעסק זכר	נ� �ר�	תינ ��אמר �כמ	 , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ל( לבית):ק#��י� �מ�כה זה, מנ�ל �� �גע א� :� ְְִִִַָ7ְְֵֵֶָָ

על �י .�.קד-ה.�ה(דר למלכ�ת �ח נ	ת� ה�	רה ידי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ7ָ

éæàåחינת� �היא ה(לכ�ת, מ�ðמק�לת ח)�ת ÇÂÇְְְִִִִֶֶֶַַַַ

�חינת �היא הçהחכמה, ונתק-ר ונתח�ר .çוהð, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

נ	פל, זה ק� �כ�8ה הח(ה, �א	ר ה
בנה א	ר ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָונע#ה

��ת�ב �מ	 הר�עה, מלכ�ת ונת�9ל נ	פל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָואזי

יד( .ר)ה&�ע י�רי� �י ב�,: �ילכ וצ.יקי� ה' כי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

�הינ ב�. �י��ל ה',�על]�ל�מר[�פ�עי� .רכי ידי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

�על]�ל�מר[הינ �.בקי��ידי�ה�	רה, ה&.יקי� זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

על �ח �מק�לי� נתח8קי� ה� .קד-ה, ��מלכ�ת ְְְִַ7ְְְְִִִֵַַַַָֹ

הר�עה,�ידי מלכ�ת �חינת ב� �י��ל �פ�עי� זה. ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

על ונכנע �2	פל הרע, ה)צר ה�	רה,��חינת ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

:ל"�2 ַַ
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ìòå�éãé�äæי� וה�!�	ת, ה�פ
	ת �ל נתק�לי� ÀÇÀÅÆְְְְִִִִַַַַָָ

�אי� מחמת ה�א ה�!�	ת נתק�לי� -אי� מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָע!ר

�(בק�י� זה �ל 
ב� נכנסי� ואי� ח�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלה.ברי�

�ל�	, ה.ברי� ��)�נס מק	� �ל�	 אי� �
�א �ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמ(2

�ל �ל�	 ה.ברי� ��)�נס ח�, �להמב! �אי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמחמת

על אבל ;�מ(2 �(בק�י� �על�זה, ה�	רה, �ידי�ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ה ונתק-רי� נתח�רי� ונע#ה"�ç2והðזה ,ïçל, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַÅ
ח��ועל יעלת ה�	רה נקראת ה(�� ז	כה)מ�לי ואזי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

�ב!�	תיו, .בריו נתק�לי� ואזי ח�, .ברי ה� �.בריוְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

�לב ה.ברי� �2כנסי� ח�, .ברי �(ד�ר מי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מ	

�.הינ ,�מ(2�.]�ל�מר[ה(ת�! �(בק�י� זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַ

äæåחינת�úעל �הינ ,��ונתק-ר ��2תח�ר ידי ÀÆְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַ

וה2�"החי ""ת �חינת ונע#ה על"ח�� נע#ה�ידי�, זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

�מ	�éz"åחינת �ר�ימה, חקיקה �	�ל �ה�א , ְִַÈְְְֲִִֶָָ

ט(��ת�ב �)יחזקאל והתוית על": �י נחקק�ו, הח� ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

�י ה�!�ה, לק�ל �ה(ת�ק �לב מק	� ��ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָונר

ה�על ��חינת נמצא, .בריו. �נתק�ל הח� "ח�"ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

��)�נס �די ,�מ(2 �(בק�י� זה �לב מק	� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחקק

זה �ר�ימה והחקיקה �ת	;!� ויק�ל �ל�	, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ.בריו

וזה�"��éz"å2חינת ט(ל. �נחת)קהלת חכמי� .ברי : ְִַÈְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הינ�]מד�ק[.יקאúçðנ�מעי�. �ïçחינת]�ל�מר[, ְִִָÇÇְְַָ�ְְְִַַַָÅ
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וה"ה2 ועל"הú2ל א	ת)	ת�ידי�ל, נע#ה ואזúçðזה , ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַÇÇְָ

2� �ת	!� ונתק�ל .בריו :ל"נ�מעי� ְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ìòå�ïk2� ה+כל �חינת �ה�א על"יעקב, זכה�ל, �� ÀÇÅְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

��ת�ב �מ	 לג(לח�, וכ�';)!רא�ית אלקי� ח2ני �י : ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָֹ

��ת�ב�ועל �מ	 �ח�, ה-בטי� את �ר� ��)��(: ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ועל אז. היה לא �בנימי� ;'�וכ חנ� א�ר ���הילדי� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

��ת�ב �מ	 �ח�, י	ס: מג(�רכ	 יחנ�)�� אלקי� : ְְְְְֱִֵֵֵֶָָָֹ

ְִ�ני.

à÷åãåל��ל היה י	ס: �י �ח�, לברכ	 יכ	ל היה י	ס: ÀÇÀÈְְְִֵֵֵָָָָָָָ

��ת�ב �מ	 יעקב, מ�חינת לז(�י	תר א
ה)�� : ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

�י �	לד	תיו, ע!ר היה ה�א �י י	ס:; יעקב ְְֲִִִֵַַָָָֹֹ�לד	ת

ח�יבי �ח.א וי	ס: �אחד[יעקב ועל]נח�בי� ,��� ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

�י	ס: לג(נאמר ה�א)#ברי� �כ	ר ל	. הדר �	ר	 �כ	ר : ְְְְֱִֵֶַָָָ

2� ה+כל �י"�חינת הס��ל�ת, �	�ל �	ר	 �וזה ל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

2� .בר �כל �(� �ה+כל להס��ל וזה�"צריכי� ל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

א�נקל	ס �ר/� ל	, ל1הדר זיו ל�[: א	ר,]מאיר �	�ל , ְְְִִִֵֵֵָָָ


אפ .בר; �כל ל	 מאיר ה+כל �היה�י �מק	� � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

על להס��ל �8	כה� ה+כל, ל	 מאיר ,��וח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹאפל

לה-� א	ת	 �מקרב .בר, �כל �� �(� ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה+כל

ְִַָית�ר�.
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äæå��øîàM:�ר äî ÀÆֵÇÆÈÇ

àðç øa øa äaø:)ס!ר� ÇÈÇÇÈÈְִ

ה��) י�רדי àlbלי éàä ְִֵַָÇÇÈ

òaèîcàzðéôñì]א�ת� ÀÇÀÇÄÀÄÀÈ

ה%פינה את �)ט&יע àøeðc](ל àúéöeö ék éfçúî ְְִִֶֶַַַַָÄÀÇÅÄÄÈÀÈ

àLéøa àzøeç]רא��& לבנה א� �ל ניצ�* �מ� ]נראה ÄÇÀÈÀÅÈְְְְִִֵֶֶָָֹ

îeàúålàa dì ïðéç]מ+ל& א�ת� מ�י� é÷çc÷]ואנ� ÀÄÇÅÀÇÀÈÈְְִֵַַָÀÈÄ

äéäà øLà äéäà dìò]אהיה א�ר אהיה עליו ]�חק�ק ÂÅÆÀÆÂÆÆÀÆְְֲֶֶֶֶֶֶָָָ

עג.( !תרא :)!בא ְַָָָ

àlb.הרע היצר ה�א �àzðéôñì òaèîcהח� ה�א ÇÈֵֶַָָÀÇÀÇÄÀÄÀÈֵַ

�ב�וח ��ספ �	�ל ר	צהוהח�יב�ת, הרע ה)צר �י , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

הח� �חינת ו�ל	�, חס �לה��יל, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָלהט�יע

.קד-ה. מלכ�ת �חינת י#ראל, �ל 7ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוהח�יב�ת

,àLéøa àzøeç àøeðc àúéöeö ék éfçúîeי� ÄÀÇÅÄÄÈÀÈÄÇÀÈÀÅÈִ

�מטעה �מצו	ת עצמ	 �מתל� הרע ה)צר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�ח
ה

�חינת �וזה מצוה. לעש	ת מסית	 �
�א האד� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָאת

א: לבנה; �א ח�ר�א, .נ�רא כ���י�על�צ�ציתא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ה�א. מ8יק ְִַַָמלא�

ïðéçîe,'eëå äéäà dìò ÷é÷çc àúålàa dì�הינ ÀÄÈÅÀÇÀÈÈÀÈÄÂÅÆÀÆÀְַ

על]�ל	מר[ ה�א הרע ה)צר �ל הכנעת	 ידי��ע!ר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

��:�"ר ְַַ

.àzøeç àøeðc àúéöeöÄÈÀÈÄÇÀÈ

מ�יק �מלא� לבנה, ְְִֵַַָָָא�

ה�א.
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�ה!ד	 �ל �מ	תיו 1
� �היא ה�א.��ר���ה�	רה, ִֶַָ7ְֶַָָָָ

וי �חינת היא הו"וה�	רה �י וי. אר�� �ח	ת,
ו" ְְְִִִַַַָָָָָ

טפחי�[ וי]�.ה טפחי�[ו"ורח�� יד(ב]�.ה !תרא .)בא ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָ

�.הינ א
ותא, �חינת �.חקיק]�ל�מר[וזה מקל	ת ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

�הינ ,'�וכ אהיה ה�	רה,]�ל�מר[על1 �חינת �מ	ת, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ

וי �חינת וה�י"�היא 
1"ו.� והיא מ!ל, צ�רת ה�א ו ְְְִִִֵֶַַַַָָ7ָ

�הינ ית�ר�, ה-� �ל �ה�	רה]�ל�מר[�מ	תיו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

לע#	ת �ר	צה הרע, ה)צר את מכניע היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה!ד	�ה

�על �י ו�ל	�. חס ,�מ( מ�/ע האד� רהעב�את ְֶָָָ7ְֲִֵַַַַָָָָ

לברכה זכר	נ� �ר�	תינ ��אמר �מ	 מ�/ע, 7ְְְְְִִֵֶַָָָָָה�א

ג.( א
א)ס&טה עברה ע	בר אד� אי� �	�א��: נכנס �� ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

לה�	ת��ר�ח צריכי� �המ�/עי� �כמ	 �ט�ת. ְְְֶַַ7ְְִִִַָָ

�ע	סקי� ה�	רה �מ( כ� �מ	 �מ	ת, עליה� ��ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָול#

את �מכניעי� מ�י� ��זה ו�מ	ת, מקל	ת �חינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָה�א

והר�ח ה-/ע	� את האד� מ� �מגר�י� הרע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָה)צר

.חקיק �א
ותא ל1 �מחינ� �חינת 	� �2כנס �ט�תְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

2� '�וכ �מ	ת :ל"על1 ְֲֵֵַַ

eäæå.דר� תמימי הס��ל�ת.éøLàא�רי �	�ל ÀÆְְִֵֵֶַָÇÀÅְְְִַ

Cøã éîéîúכה(�חינת ��,)!רא�ית �אי ויעקב : ÀÄÅÈÆְְְֲִִִֵַַָֹ

2� ה+כל �חינת �ה�א"�הינ לז�	ת]�ל�מר[ל. ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
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ט ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

�חינת 
ה�א בר, �כל 
�
 ה�כל על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהס��ל

על �ז�כי זה ,�� 
אי ה��רה�יעקב :ידי ְֲִִֵֶַַַָָֹ

eäæå,'ä úøBúa íéëìBääעל ���י$
 �רהידי� מד ÀÆÇÀÄÀÇְִֵֵֶַָ

על �חינת��כח, קד&ה, למלכ�ת �ח �נ�ת זה ידי ְְְְְִֵֵֶַַַַֹֹ'ְִַָ

חי"נ� �חינת 
ה�א ה�כל, �מ לק�ל ,�ואזי" ת, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ

)� בריו ונתק�לי� ,�ח הח�"נע*ה נתע$ה ואזי ל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

�ת
וה�+ ה�פ$�ת וכל י*ראל, 
ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוהח
יב�ת

:נתק�לי� ְְִִַ

לברכהב זכר�נ� 
ר�נ ��ְְְִִֵַָָל

,ïøäà éða íéðäkä ìà øîà ,äLî ìà 'ä øîàiåÇÉÆÆÉÆÁÉÆÇÉÂÄÀÅÇÂÉ
åénòa ànhé àì Lôðì ,íäéìà zøîàå:כא )(ו�קרא ÀÈÇÀÈÂÅÆÀÆÆÉÄÇÈÀÇÈְִַָ

àúéà]צניע�תא]מ�בא ה�הר[�ספרא מ
פר חלק ÄÈְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

�צניע�תאה�ד�� ספרא מכ�ה !ר�מה, .רק]#"ר�ת ְְְַַָָָָ%ְְִִִֶֶֶָָ

קעז.(ב' 	ר�מה ר�חא)זהר �
מ פר*קא מ(�קבא : ְְְְְִַַַַָָָָָֹ

למ
יחא ר[ח�י נמ�� החט& ח)י&מ�קב �ח ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

.]ל(�יח ִַַָ

àékה�א
 ה�פ$ה, ה�א מ
יח 
ל �זינ �לי ע+ר Äְְִִִֵֵֶֶַַַָָ


�ת�ב ��מ חט�, מח(�חינת אחט�)י�עיה �תה$תי : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹ

וכל 
�ע*ה �מלחמ� וכל ,�ח��ת ע+ר �מ&� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָל�;
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מ�הרי �"ל��טי ֲִֵַ



�כ� �ת

�ת�ב�ה�בי ��מ מ&�, יא(ה�ל ��(: ְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וכ�' ה' �יראת ��לי�והריח ע+ר וזה חט�, �חינת זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹ


�ת�ב ��מ ,�מח(זינ �פר
)�רא�ית �בק
�י. �חר�י : ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ


�ת�בי"ר& ��כמ �ב+
ה. �פ$ה מד(: לא)	ה�י� �י : ְְְִִִִִֶַַָָָָֹ

ה$לנ� �אלהי� וכ�' אבטח �ה$תיבק
�י �חינת , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ

ל� :אחט� ֱֶָָ

áäæåעל לק�ל צרי� �זי י�ס1,�ה�לי �חינת ידי ÀÆְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָ


�ת�ב]*ל�מר[הינ� ��מ ה�רית, מה(
מירת ��(: ְְְְְִִֶַַַַָָ


�ת�ב ��כמ יר�. על חר�� קלב(חג�ר מ.רי)�� : ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

ל� לכ3א א
ית �חינת�בטנ� מ
יח, �חינת זה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

הינ� �ריתי, בני� י
מר� א� ]*ל�מר[�פ$ה. ְְְְְְִִִִִֶַַָָ

י�ס1.�על �חינת ידי ְְִֵֵַַ

,óñBéåה�א
 ה�כ�רה, את נטל ה�רית, את 
&מר ÀÅְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

,*עב�דתה�פ�ה�חינת ְְֲִִַַַָ

�י 
ני�, .י ְְִִִִַ�חינ�ת


ני�. .י ה�א ְְִִִַַָה�פ$ה

�
בח �ה� 
�
 
ני�,ְְִִֵֶֶַָ

צרכיו 
אלת� ��מק 
ל. ְְֵֶַָָָ

�חינת קמט(וה�א ��(: ְְִַָ

�יד�, .יפ��ת ְְִִֶֶָָוחרב

��כה�ועל* ��ביל י�ס� �� ְְִִֵֵֶַָָ

�היא �פ�ה, ְְִִִִֶַָלבחינת

�אחט �ה�תי ְְֱִִִֶַָָ�חינת

ה"מ�� ח$#ת ְְִִִַַָ�חינת

'פר'&קא [מ�קבמ"#קבא ְְְְִִֶֶַַָָ

על"�"החט�] ���ל, נקרא �� ְִֵֵֶַַַַָֹ

úøBtחינת� ��ה י�ס�, Èְִֵֵֶַ
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יא ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

�חינת �ת,�. 
�י ְְְִִִֵַַ�חינת

�מרא�ב ונ4ל 
ני�. ְְְִִִֵֵַַ.י

יצ�עי�על 
ח$ל ידי ְְִֵֵֵֶַ

�ל�יאביו היא �י , ִִִָָ

ה�רית 
מירת�: ְְִִִַַ

âéîeלחרב 
5כה Äֶֶֶַָָ

אי� לידע צרי� ִֵֵֶַַָה5ה,


$א החרב, ע� ְִִֶֶֶַֹֹללח�

�א �לימי א�ת6 ְִֶַָָי4ה

ק�לע ו
�הא ְְְִֵֵֶַֹל*מאל,

יחטא ולא ה�ערה :אל ְֲֲִֶַַַָֹ

äæåא�א אפ�ר אי ÀÆְִֶֶָָ

מ��ט,�על �חינת ידי ְְְִִֵַַָ

ע��דא ה�א מ��ט ְִִַָָ�י

ע��ד[�אמצעיתא ְְִֶַָָ

הינ�]האמצעי ]�למר[, ְְְִֶַַָָ

מ�ה ואינ� ה!רי� ה�ק�" אל זינ� �לי ע" ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�%�לע

�חינת וזה לאמצע. א�א ל&מאל, ולא �ה�י�(לימי' ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

�מ��ט.)קיב �בריו יכל�ל :ְְְְְִֵַָָָ

ôøú"åמ�ני�� מא�ת ��]ְִֵֵ

�בעהו��] �ה� א�ר�ת, ְִֵֵֶָָ

הי,�áòמ�ת: ויו הי [י�ד ֵֵֵָ

ע ואוâñ,ב]"�ימטר�א הי [י�ד ְִִֵַָָ

ס �ימטר�א האäîג],"הי, [י�ד ְִִֵֵַָ

מ �ימטר�א הא, [י�דïá,ה]"ואו ְִִֵַָָ

� הה, וו �הה קסא,�]"ימטר�א ְִִֵֵֵַָָ

�ימטר�א הי, י�ד הי �ְִִֵֵֶַָָ[אל

הה,קנא,א]"קס י�ד הה �ֵֵֶָ[אל

קנ האקמגא],"�ימטר�א �[אל ְִִֵֶַָָ

�ימטר�א הא, ,ג]"קמי�ד ְִִֵַָ

תרפ מא�תו"�ע�לי� ��] ִֵֵֶ

ו��] ��ק�ל�מ�ני� , ְְִֵֵֶַָ

�פר��קא �קבא�[מ קבמ ְְְְִִֶֶַַָָ

פר��קאהחט�] �י , ְְִֶַַַָֹ

תרפ מא�תו"�גימטר�א ��] ְְִִֵֵַָ

ו��] .�מ�ני� ְִֵָ
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מ�הריב �"ל	�טי ֲִֵַ

ìéáLáeמ�עקב,ז 
וקא ה�כרה את יס� ק�ל ה ÄÀÄְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

�ת�ב� מח(�מ 
יקא)	רא�ית אני '�וכ ל� נת!י ואני : ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

וזה]מד�ק[ מ�#ט. �חינת �ה�א פא(, חק)�ה�י� �י : ְ�ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

�ת�ב� �מ �רית, �חינת ה�א, ��ארלי%ראל חק : ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

�הינ יעקב, לאלהי מ�#ט יס�]�ל
מר[%&. �'רי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ


בריו ��כל�ל �די מ�#ט, מ�חינת החרב זאת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלק�ל

וזה עב(�(�#ט. �(�יח)�� ,*! למל� מ�#טי� : ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

מ�#ט מ�חינת :יק�ל ְְְִִִֵַַָ

ãìòå�éãéעל מ�#ט לבחינת זכה צדקה,�מה ידי ÀÇÀÅְְְְִִִֵֶַַָָָָ

�ת�ב��על� �מ ה(�#ט, �מ
ת אחזי* צדקה ידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

לג( �ת�ב)�ברי�� �כמ �מ�#טיו, ע%ה ה' צדקת : ְְְְִִִֶַָָָָָָ

צט( צדק)�ה�י� �י ,'�וכ �יעקב �צדקה מ�#ט ה�א: ה ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹ

�ת�ב�על� �מ מ�#ט, עה(ידי זה)�� �פט, אלהי& : ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ירי& וזה לזה;�י�#יל �מע�יר לזה, רי�)� ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

�(ח-ר י�#יל, זה �בחינת ה�א צדקה �כ�.ת*ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

נמצא, לעני. �(ע�יר ירי&, וזה �בבחינת ,ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָממנ

על מ�#ט��אחז �מ
ת זה :ידי ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ìéáLáeה!פ/ה קד& צדקה להפרי� צרי� זה ÄÀÄְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ

ובשו"ב( י. �ד או"ב צ"ע סי' ס"ח 
בריו)י"ב לכל�ל �כל�� �די ,ְְְְֵֵֶַַָָ

יחטא ולא ה0ערה אל קלע ��הא :�(�#ט, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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יג ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

äæåלברכה זכרנ& �חכמינ �קכג."ב(�אמר ל(ה)ב : ÀÆְְְֲִִֵֶָָָָָָָ

.את �ל�ל� ��ביל ליס�? ה�כרה את יעקב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹנת*

לבעל �מ�משל ,'�וכ �ית ��ת &ית 2
ל� ה�ית, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מז(��ת�ב אחיו)	רא�ית ואת אביו את יס� ויכל�ל : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

�מ ה�3; לפי כא(לח& 
ר&)יחזקאל אל ה�3 :)*ל� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�ר�
(�הינ ה�3, לפי !פ/ת]�ל
מר[. �ג�רה �היה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

על ועל��פיו ה'דקה, ל�ידי נת* �ע%ה, ה'דקה ידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

�ה�א ה�כרה, את מ�#ט, �חינת �ה�א ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹיעקב,

�ת�ב� �מ !פ/ה, אני�חינת �כ&. ל� נת!י ואני : ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ

מ]מד�ק[
יקא �חינת �ה�א :�#ט, ְְַָ�ְְִִֶַָָ

äøwòåעל ה& זרת ה(ח�בת קלק�ל��ל ידי ÀÄÈְְֲִֵֵֶַַַָָ

עיני* �חינת ה�א מ�#ט �י �מ]עיני�[ה(�#ט, , ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ

יד(��ת�ב �חינת)	רא�ית זה מ�#ט, עי* אל �ו�בא : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לג( ועל)�ברי� יעקב. עי* קלק�ל�: �א מ�#ט קלק�ל ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ

�ת�ב]לעיני�[לעיני*� �מ טז(, יע�ר)�ברי� ה5חד �י : ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

��!פ/ה, זרת מח�בת �חינת זה חכמי&. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעיני

עיני* על 
מכ-י* ענני* על[�ה& המכ�י� ענני� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

�ת�ב]העיני�� �מ ג(, וכ�')איכה ל� בענ* ס�תה :. ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

,ãéúòìeב��ת� �מ מ�#ט, �חינת א(��ת6* :)י�עיה ÆÈÄְֶ7ְְְְְִִֶַַַָָָ

על 
מכ-י* ענני* יתע�ר אזי !#דה, �מ�#ט *ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָצ�
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מ�הריד �"ל	�טי ֲִֵַ

העי�[עינא על המכ�י� הענני� �ת�ב]יס��ק�� �מ , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

נב( זה)�� �ב�ביל ,*צ� ה' �ב�� �ירא �עי* עי* �י : ְְְְִִִִִִִֶַַָ

יס� מט(נקרא עי*)	רא�ית עלי #רת *� :: ְְֲִִִֵֵֵֵָָָֹ

åCéøöåעצמ ��ק5ר ,�תפ/ת *�לכ אחד �ל ÀÈÄְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

�חינת ה�א 
ר�� צ
יק כל �י 
ר,�� ְִִִִִֶֶַַַַַַָל'
יקי&

לזה זה קרי* �ה'
יקי& ��(צינ �מ מ�יח, ְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ�ה

�מ קאמר!מ�ה, �#יר מ�ה אמר�[: �מ�ה]יפה . ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

�ת�ב� �מ מ�יח, �חינת מט(זה יבא)�� �י עד : ְְִִִֶֶַַַָָָָֹ


א מ�יח]זה[�ילה, .מ�ה ִִֶֶַָָֹֹ

ìëåחינת� ה�א מת#/ל, אחד �ל� �תפ/ה !פ/ה ÀÈְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

&�� �אי* ,*�ה(� איברי �ה& מה5כינה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאיבר

חד �ל �שיפא שיפא לאעלא יכל מ�%ראל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָאחד

�לח�דלד�כת8, מ�ה �ל[א/א "אבר אבר להכניס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ


לב# מ$ה אלא ,
למק
מ להביא]אחד צרי� זה ��ביל . ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

�ת�ב� �מ ה
ר, לצ
יק ה!פ/ת �ל �לק5רְְְְִִֵֶַַַַָָ

לט( ידע)�מ%ת וה�א מ�ה אל *�ה(� את �ו�ביא : ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ

�שיפא שיפא "אבר[לאעלא אבר ולע%ת]להכניס ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ

�ת�ב� �מ �למה, קמה מ(את8 מ�ה)�� ו�ק& : ְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ

*�ה(� :את ְִֶַָ

ìëåל� ולע%ת, ל�מר למד �אד& ה!רה ÀÈְְֲִֵֶַַָָָָֹ
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טו ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

�ת�� נתל��י� וה� נ�מ�ת, ניצ�צי ה� ְְְְְִִִִֵֵֵַָָהא�ת��ת

ונתח��י� *ה�פ�ה, ְְְְִִִַַָ

ע��ר�� .�בחינת ְִִִַָ

יט(וזה� ה�מי�)�ה�י� : ְְִִִֶַַָ

הינ� אל, ְְְְִֵַַמס"רי� ב�ד

�ה�אה��רה,]�ל�מר[ ְֶַַָ

הינ� �מי�, �באי�]�ל�מר[א� ה$�מ�ת, �חינת ְְְְִִִֵַַַַַָָ

� ת�ב אל, מ� �חינת ב�ד �ה�א ה�פ�ה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ת��

סו( �חינת)�ה�י� �ה�ת�, כב�ד &ימ� �תה�תי: : ְְְְִִִִִִִַָָָ

ה$קראת ב�ד ה�פ�ה ע� וה$�מ�ת ל�. ,אחט� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

קרא�על י�חנ* ר�י א�תנ�, י מל��ת �היא �� ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מכ�ד�תא מכ�די[למאנ+ ועל]לבגדיו זה�, ידי ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

לזה זה מאירי* וה* אל, ה$�מ�תנקראת ב�ד : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

העלאת �בחינת �בחינת לה�פ�ה מי*מאירי* ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָ

ה�פ�ה[נ�קבי* �י לז��ג, והכנת� ה�כינה ה���קק�ת ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָ

ה���קק�ת י"ראל �רמי� ונ�מ�ת ה�כינה, על ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמר$זת

לקמ' �מבאר ל)��ג א�ת� �מכיני� וה�פ�ה]ל�כינה , ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹ

ח��� �בחינת לה$�מ�ת מח��תמאירה �היא י*, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

��פ�ה המל��י* וה$�מ�ת ע��ר, �בחינת ְִִַָָ-ְְְְִִִַַַָָא�ת�

�בחינת ה� ����ר ל.�יק מה(ה/�בא�ת :)�ה�י� ְְִִִִִֵֶַַַַַָ

ל� מ�בא�ת רע�תיה אחריה :�ת�ל�ת ְֲֵֶֶַָָָָ

��ל* 	�ל��לי�, ְִִֶַַָָ���בא

	ת�� 	אי� ְְִַָָה��מ�ת

ע	�ר 	בחינת ְְִִִַַַה�לכ�ת

.�� ְְְִִַָונתח��י�
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מ�הרטז �"ל	�טי ֲִֵַ

øîàäðç øa øa äaø:ïðéìæà÷ äåä àãç àðîæ ÈÇÇÈÇÇÈÈÄÀÈÂÈÂÈÈÈÀÄÇ

àzðéôña[פינה�" הלכנ� אחת àeää,[0ע� ïðéæçå ÄÀÄÀÈְְִַַַַַַָָÇÂÄÇÇ

àøåk[ג# 
א
ת [וראינ� ÇÀÈְִָָ

dabà àzìç dì àáúécÀÇÀÈÅÇÀÈÇÇÅ

[
". על ח
ל 
ל ,[2$אס1 ֱֶֶַַַ

äelò àîâà äçã÷åÀÈÀÈÂÀÈÄÇ

ע/בי�] עליו .[וצמח� ְְֲִָָָָ

àeä àzLaé ïðéøáñÇÀÄÈÇÆÀÈ

היא] $�"$ה dabà,[ח$בנ� ïðéìLáe ïðéôàå ïðé÷ìñå ְִֶַַָָָÀÇÀÄÈÇÂÄÈÇÀÄÈÇÇÅ


". על �ב(לנ� ואפינ� Cétäúà,][ועלינ� dab íç ãëå ְְְִִִַַַָָÀÇÇÇÅÄÀÇÄ

ה#ג] התה�0 
". התח+� äåäc.[וכא$ר åàì éàå ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָÀÄÈÇÂÈ

ïðéòáè äåä àzðéôñì àáø÷îבי�
קר $היינ� לא [וא� ÀÈÀÈÄÀÄÀÈÂÈÇÀÄÈְְִִִֶָֹ

ט
בעי�] היינ� ע:ל�פינה בתרא ע"(	בא ב)"ג ְְְִִִַַָָָָָ

äæåäðç øa øa äaø øîàL:'eëå àøåk éàäì ïðéæç. ÀÆÆÈÇÇÈÇÇÈÈÂÄÇÀÇÇÀÈÀ

�ה6ד �ביכל, ,��גל�תנ �י����הס!רת��ר ה�א ְְְְִִֵַַַָָָָָ

�ת�ב� �מ ל(#ני&, �ה�א:)�ה�י� פני�, הס!ר! ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

וכל 
י*. �חינת �ה�א ער�, �פנה רחמי&, ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹ�חינת

��חזר ,�אלינ ער� �#נה זה על ��ב6�תנ �ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ!פ/תינ

�ת�ב� �מ #ניו, פו(את �ת�ב)��� �כמ אלי; #נה : ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָ

ו( #ניו.)	מד	ר ה' יאר : ְְִֵַָָָ

:&"ר�� ְַַ

.dabà àzìç àáúécהיה� ÀÇÀÈÇÀÈÇÇÅֶָָ

�	� על �נק	 çã÷å.:ח�ל ְִַַָÀÈÇ

הח�ל על ïðéøáñå:ע בי� ֲִַַָÀÇÀÄÈ

.àéä àzLaéהיא ה"� :א"י ÇÆÀÈÄִִֵַָ
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יז ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

eðàLëe�אנחנ &י �בכל ה2ל�ת, אר� ראי& ÀÆÈְְֲִֶַַָָֹ

�ני �מע(נ וי� נ�עי&, ואינ& אליו י%ראל,�צעקי& ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָ

לריק. ה& ה!פ/ת �ל� �ל�&, ,&ו�ל חס 3עי&�ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

�ל �אמת ודראבל 
ר ��כל ה'
יקי& ה!פ/ת, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

�ת�ב� �מ את&, �מקימי& את&, מעלי& :ה& ְְֲִִִֵֶַָָָ

�מעלי* .*�ה(� את מ�ה ��יפאו�ק& �יפא �ל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

למק
מ
[לד�כת8 ואבר אבר �ל �בני*]�מכניסי� , ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

�ע�ר &/!��� עד מעט, מעט ה5כינה �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָקמת8


א מ�יח, יבא אז וי�לי&]זה[קמת8, מ�ה, ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ

��למ�ת. את8 ויקי& ְְִִֵָָָאת8

äæåLeøtàøåk éàäì àðéæçי�
צ �חינת קה�א ÀÆÅÂÄÈÀÇÇÀÈְִִַַ


ג ה.קרא מ�יח;ה
ר, מ�ה �חינת זה ,dì àáúéc ְְִִִֶֶַַַַָָָֹÀÇÀÈÅ

dabà àzìçזה� על מת#/לי& ��אנ ה!פ/ת �הינ ÇÀÈÇÇÅְְְְִִִֶֶַַַַָ

;�אלינ ער� #נה �ביכל�dì àáúé��:]זה[הינ ְִֵֵֶֶָָָֹÇÀÈÅְֶַ

�לק5ר להביא צרי� �י מ�ה, אל *�ה(� את �ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹו�ביא


ר;�� לה'
יק ה!פ/ה àîâàאת dìò éçã÷å��הינ ְְִִֶֶַַַַָÀÇÀÅÂÅÇÀÈְַ

�ת�לת]א��[ �חינת ה!פ/ה, ע& ה�אי& ה.�מת ְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ע%בי* נקראי* ה* ה.�מת �י ,'�וכ רעתיה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחריה

�ת�ב� טז(�מ נת!י�.)יחזקאל ה0דה �צמח רבבה : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

àeä àzLaé ïðéøáñå��אינ&]�ל
מר[הינ �ה!פ/ת ÀÇÀÄÈÇÆÀÈְְְִֵֶַַַָ

א/א ,*� אינ �אמת אבל #רת; ïðé÷ìñע%י& ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָÇÀÄÈ
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מ�הריח �"ל	�טי ֲִֵַ

ïðéìLáe ïðéôàå��סלקינ*]�ל
מר[הינ ה!פ/ת �ל ÇÂÄÈÇÀÄÈְְְְִִַַַַָָ

�יתר ה5כינה נבנה �תפ/ה, 5(ר�י* מה וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָועלי*,

�ב�לינ* אפינ* וזה �ג,�ל: עצמ8 את אפ�ה��מכינה �י ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

�ת�ב� �מ �ג,�ז לבחינת לאכילה, הכנה ה& �ב5�לְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

לט( ����!/&)	רא�ית אכל. ה�א א�ר ה/ח& א& �י : ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

�הינ ה5כינה, �ל �ל ה!פ/ת,�על]וזה[קמה רב ידי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

הרחמי&. למ
ת ה
י* מ
ת ויתה#� רחמיו, �ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָי�מר

äæåíç ãk��רחמיו.]�ל
מר[הינ �י�מר �א�ר ÀÆÇÇְְְֲֲִֶַַַַָָ

Ctäúà dab��ה
י*]�ל
מר[הינ מ
ת ��תה#� ÇÅÄÀÇÇְְְִִִֵֶַַַַַ

הרחמי&. àzðéôñìלמ
ת ïðéáø÷î éåä àì éàå� ְֲִִַַָÀÄÈÂÅÀÈÀÄÈÄÀÄÀÈ

�זאת]�ל
מר[הינ אע%ה למעני מח(למעני )י�עיה ְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָֹ

$+�ב[�דאיתא 
כז(�(דר�]א�מ פ' מי)ו&קרא : ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

�.ת!י קד& מז�זה לי ע%ה מי ,ל וא�/& ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהק
ימני

וכל ��/נ טבי& ה(ע%י& �ל� נמצא, .'�וכ �ית ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָל

%כר לק�ל לח�ב רא�י ואי* ,מא! ה�ל ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹה!פ/ת,

וא� 
בר, &�� �על�על�על �.ראה !פ/תנ��#י ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

א� ה2א/ה, יהיה �אנחנ��#י�על�ותרתנ צריכי* כ* ְְְִֵֶַָ7ְְֲִִִֵַַַָ

וזה .�אתנ יגאל 
��חס ,
ïðéáø÷îלחס àì éà ְְְְְְִֶֶַַַָÄÈÀÈÀÄÈ

àzðéôñì��חכמינ ��אמר �מ חסד, �חינת זה ÄÀÄÀÈְְְֲִֵֶֶֶֶַָָ

איל"ז חסידי&, ר�* ה-#ני* חס
]א�[: לא ִַַַָ7ְֲִִִִַָֹ

ïðéòáè]בעי�
ט �2ל�ת]היינ� &ו�ל :חס ÇÀÄÈְְִִַַָָָ
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יט ב ה�הני� אל ֱֲִֶַֹֹאמר

äæå��íéðäkä:#ר ìà øîà��מ !פ/ה, �חינת ÀÆֵÁÉÆÇÉÂÄְְְִִַָ

כו(��ת�ב ה�&.)�ברי� האמר! ה' את :íéðäk&ה ְְֱִֶֶֶַַָָָÉÂÄֵ

.� נ�מת �חינת רה,! �ת�ב"�חינת� �מ ל, ְְְְִִֶַַַַָָָ

ב( וכ�'.)מלאכי ותרה דעת �י�מר כה* %פתי �י : ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ

ïøäàב���ת� �מ מ�#ט, כח(�חינת ונ%א)�מ%ת : ÇÂÉְְְְְִִֶַָָָָ

י%ראל �ני מ�#ט את �לאהר* להביא צרי� �י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.*�ה(� את יקי& וה�א מ�יח, מ�ה לבחינת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹה!פ/ת

#ר ר5וזה הינ�י"� ה6ט.י&, על ה2דלי& להזהיר : ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַ

ה2דל,]�ל
מר[ מאר מ�ה �חינת �ה�א ה
ר, צ
יק ְְִִֶֶַַַַַָָֹ

ה6ט* מאר �חינת �היא ה!פ/ה, את ויאיר .יזהיר ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

Lôðìeåénòa ànhé àì�הינ ידי�על]�ל
מר[– ÀÆÆÉÄÇÈÀÇÈְְְֵַַַ

.� ה�רית �:הר"�מירת �בא)� 
יצראל. ע6רא : ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹ


מסאב�תא ע6רא והיא עריי* על יצר[�י�א ע6ר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ה7מאה ע6ר והיא ערי
ת על את]הרע �כ���מר . ְֲִִַַַַָָ�ְְְִֶֶָֹ

.� !פ/ה לבחינת זכה לבחינת"ה�רית, וזכה ל, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָ

�מ �טהרה, !ל�י הריח ע6ר �י ל�, אחט& ְְְֱֳִִִִֵֶַַָָָָָָָ!ה/תי

לברכה זכרנ& �חכמינ �מח.(�אמר מ�5טלה)ס%טה : ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ

�2מראה3הר מע%ה �מבאר הריח. �טלה ה, ְְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מט.(]"�למ�ד[ 
ח.�ניתא�אמר)�� ריחא $ל[: ריח ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

�מרי��ח�2ניתא $ל ל8]ס�ג אמר מריח. אמר[אני ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ


��]ל י� טהרה �ני, :: ְְֳִֵָָ
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מ�הרכ �"ל	�טי ֲִֵַ

ג

øîàחנה �ר �ר :ר�ה ÈÇַַַָָָ

àéää éì éæç éãéãìÀÄÄÈÅÄÇÄ

ék éåäc àú÷eø÷àÇÀÀÈÇÂÅÄ

àéðBøâäc àø÷à]ראיתי ÇÀÈÀÇÀÀÈִִָ


מ� �ד�לה �היתה ְְְְְֵֶַַָָָצפר�ע

הגר�ניא àø÷àå]העיר , ְְִַָָÀÇÀÈ

éåä änk àéðBøâäcÀÇÀÀÈÇÈÂÅ

éza ïézL]והעיר ÄÄÈÅְִָ

�דל�? �ה
 ְְְַַָָָָהגר�ניא

��י� �àúà]� י , ִִִָÂÈ

äòìa àðépz]!י"� �א ÇÄÈÈÀÈִַָ

ה#פר�ע את àðépúì]%בלע äòìáe àöð÷Let àúà ְְֵֶַַַַָÂÈÀÇÀÈÈÀÈÀÇÄÈ

ע�רב[ ה�"י!��א את %בלע àðìéàa]נקבה áéúé ÷éìñe , ְִֵֵֶַַַָָָÀÄÀÄÀÄÈÈ

איל![ ��י על וי�ב dìéç]ועלה Léôð änk éæç àz . ְְִֵַַַָָָָÈÂÄÇÈÀÄÅÅ

àðìéàc]!האיל �ל 
ח� רב �ה
 %ראה :]��א ÀÄÈÈְִֵֶַַָָָֹ

äpä	ל ק�ה ר�ע, מ�נ�� נגינה ��	מע מי ÄÅְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אזי והג��, ��ר מ�נ�� �כ��	מע ה�	רא, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלעב	דת

�#ת�אר. �מ	 ל	, ְְִֵֶָט	ב

ékדאיתא� ה'&רי%, מ� נמשכת ה(גינה ק	ל ה(ה Äְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַָָ

:%"ר�� ְַַ

.àú÷eø÷àצפר�ע:àø÷àk ÇÀÀÈְְֵַַÀÇÀÈ

.àéðBøâäc
�א�ת היה �ד�ל ÀÇÀÀÈְָָָָ

änk:�ר� àéðBøâäc àø÷àå ְַÀÇÀÈÀÇÀÀÈÇÈ

.éza ïézL éååäלמ�דא� ÂÅÄÄÈÅְַָ


ל א�מרקאמר [ה	למ�ד ְֳֵַַַָָ

àðépz.זאת] àúà ר�ה: ֹÂÈÇÄÈַָ


ל א�מרקאמר ר�ה [האמ�רא ֱֲֵַַָָָָָ

àöð÷Let.זאת] ע�רב: ֹÀÇÀÈֵ

:נקבה ְֵָ
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כא ג ְְַָאקר�קתא

$+�בא[ 
טז(�(דר�]�מ פ' מצרע)ו�קרא מה מ#ני : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

יבא טהרת, ח�ת צ#רי& ��!י !ל�יה ְְְֳֳִִִֵַָָָָטהרת

ק
ל[ק/ניא ק/ניא]מ$מיע על ק
ל[ויכ#ר .]מ$מיע ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָ

מי נמצא הרע. *ל� 
�ר� ,קל מחמת נלקה �יְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

צ#רי& ה5!י מ* /� ה.גינה נמ�כת ��ר, ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ה�א

�:הר וכת�ב טהרת. נג(ח�ת �� �ה5!י):ו�קרא , ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹ

ה. ינקי*"צ#רי& 
נביאי& מאתר ינקי& מ+ק
�[ל ְְְֲֳִִִִִִִִֵַַָָָ

י
נקי� מ/�*]$ה2ביאי� ח:*, ה(נ2* נקרא לכ� . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מאתר ה.גינה לקח �י נב�אה, *ל� �הינ ,*ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחז

ינקי* י
נקי�[
נביאי& $ה2ביאי� �
.]מ+ק ְְְְִִִִִִִִֶַַָ

ïbðnäLëe/� ה.גינה לקח ה�א אזי ר�ע, ה�א ÀÆÇÀÇÅְֲִֵֶַַַָָָ

ה'#רי& �י �:הר וכת�ב ��6ל#ה. אחרת ְְֲֳֳִִִִִִִֵֶַַַַָָֹמ'#רי&

ליליא את#לג וכד ה(לכ�ת, 
י
מ ינקי* ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ��6ל#ה

�רז �רזא ה�ר
ז[�די* אז ה�ילה מתח�ק וכא$ר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

י�ק�י&]מכריז �ה& �#ח האח�זת �'#רי& : ְֲֳִִִִֶַַַָָָָ

.אד&��ני ְֵָָ

ïewzäåא�ה אד&, מ�ל נגינה ל�מע �כל�� ה�א ÀÇÄְְִִִֶַַָָָָֹ

��על�על רה! �/ילה ��למד 2מרא�ידי �הינ #ה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

�למ�ד[ �דאיתא]�ל
מר לילה. �חינת �היא ,]
�מ ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ

י&�(דר�]$+�בא אר�עי& �הר מ�ה ��היה : ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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מ�הרכב �"ל	�טי ֲִֵַ

לילה, ומתי &י מתי ידע היה לא לילה, ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָֹואר�עי&

על ידע�ידי�רק היה ��כתב רה! למד ��היה זה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

��על רה! �כ�/מד ,&י ה��ה�א �ה�א#ה ידע יה ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

��על �ה!רה נמצא, לילה,�לילה. �חינת היא #ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

לברכה זכרנ& �ר�תינ ��אמר כד.(�כמ :)סנהדרי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

�כתיב �בלי. !למ�ד זה ה�יבני ]וכת�ב[�(ח��י& ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

א( הינ�)�רא�ית לילה. קרא ולח�� ידי�על]�ל
מר[: ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

� ��6נה"��למד עזקאי* ה5ית ית6* ה($[ס, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

$"6נה וזה�]ט"ע
ת ה6ל. יצא �(ה& רני, ק�מי : ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ב(ב/ילה הינ�)איכה להר.ה,]�ל
מר[, !ק�מה �!היה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

���על]וזה[הינ 2מרא �היא ה/ילה .]�למ�ד[ס"ידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ

Cà�הינ ל�מ8, �/א מד/��ב�ביל]�ל
מר[ Çְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

�ל �ח�יב�ת אינ ה/(�ד ר�י, ��,���תקרא ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

עליו נמ�� חסד �ל ח�ט �/ילה עליו,�כ�/מד �מג* ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה. ה(ח�בה ל י:יק :ל"�/א ֲִֶַַַַַָָֹ

àúéàå]האר]�מ�בא ז"�כתבי צ#רי&"י �י ל, ÀÄÈְְֲֳִִִִִֵָָ

צ#רי& וה5!י 
קל#ה, ��מלכ�ת מחי* ה& ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��קל#ה

לפיכ� 
קד5ה. ה(לכ�ת �ני* ה& טהרת 7ְְְְְִִִֵַַַַָָח�ת

�א�ל לפני 
וד טז��מ�אל(נ�!�ח �י)א נ2*; וידע : ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

למלכ�ת. ה�א רא�י לכ� ה(לכ�ת, �ני* היא ְְְְְְִִִַַַַַָָָה.גינה
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כג ג ְְַָאקר�קתא

אצל �ת�ב� עח(וזה הינ�)%ה$י# ,הביא עלת מאחר : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הינ�]�ל
מר[ ה(יניקת, �י]זה[מאחר והד, נצח ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה(לכ�ת �ני* וה& ל.ביאי&, מיניקי* :ה& ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ

äæåחנה �ר �ר ר�ה àéää:�אמר éì éæç éãéãì ÀÆֶַַַַָָָָÀÄÄÈÅÄÇÄ

,àú÷eø÷àאל��מ �ר�נ �פר��הינ צפר
ע, ]�ל
מר[: ÇÀÀÈְְְְְֵֵֵֵַַַַַַ


עה àéðBøâäc.צפר àø÷à ék éåäcקרא� *מ/� ְֵַָÇÂÅÄÇÀÈÀÇÀÀÈְְִָ

*נח(בגר הינ�)י�עיה מ(.�.]�ל
מר[, נמ�כת �ה.גינה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

éza ïézL éåä änk àéðBøâäc àø÷àå��הינ ÀÇÀÈÀÇÀÀÈÇÈÂÅÄÄÈÅְַ

על�על]�ל
מר[ ,*בגר קרא �חינת !ת6* מה ידי�ידי ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ

�!י "�י�[�!י* הינ�]$(י� �!י*�על]�ל
מר[, ידי ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ

�מ�אל]$(י�[ �ר�נ �פר� àãeîìz:מ-כ!ת. ְְִִֵֵֵֶַַַÇÀÈ

,dì øîà÷�!למ�ד.]�ל
מר[הינ ��למד ÈÈÇÈְְְְִֶַַַַ

àúàdòìa àðépzאל��מ �ר�נ �פר�:øîà÷ äaø ÂÈÇÄÈÀÈÈְֵֵֵַַÇÈÈÈÇ

,dì�יבלע�על]�ל
מר[הינ ל�מ8, �/א ��למד ידי Èְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

�מ�אל �ר�נ �#ר� וזה ה.ח�. ÷øîà:את8 äaø ְְֵֵֵֶֶַַַָָָÇÈÈÈÇ

,dì���תקרא�על]�ל
מר[הינ ��ביל ��למד ידי Èְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

àöð÷Let,ר�י. àúàאל��מ �ר�נ �פר�:áøBò, ִַÇÈÀÇÀÈְֵֵֵַַÅ

��/י�על]�ל
מר[הינ ��למד ערביתידי *מ/� לה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

�הינ ה.]�ל
מר[�בלע8, ה.ח� מ* עליו ל."�מג* ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

÷éìñeàðìéàa áéúé��ה(הר �ה�א"#ר� א, ÀÄÀÄÀÄÈÈְֵֶַַַַָ

©©



מ�הרכד �"ל	�טי ֲִֵַ

אצל �ת�ב� אברה&, כא(�חינת א�ל)�רא�ית ו�3ע : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�הינ חסד. �חינת חסד,]�ל
מר[�ה�א �ל �הח�ט ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ה. ה.ח� מ* עליו מג* עליו, éæçל."�.מ�� àz ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָÈÂÄ

àðìéàc äìéç Léôð änk��ר�ה]�ל
מר[הינ ÇÈÀÄÅÅÀÄÈÈְְֶַַַָ

�ל� ,עצמ את �אפ/��מתמי8 ,
חס �עלינ 2בר �� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יכ זה להג*על :ל ְֵֶַָָ

äæáeנה�ה( �ל ה-מיכ�ת פ(יתי5ב Eì:)א"אב&ת äNò ÈÆְְְִִִֵֶַַַָָÂÅÀ

úeëæ óëì íãàä ìk úà ïc éåäå ,øáç Eì äð÷e ,áø, ÇÀÅÀÈÅÆÁÅÈÆÈÈÈÈÀÇÀ

על �י�.� ה.גינה 5מע� �ני*"ידי מת6* ה�א ל, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

וזה ./� áø,ה(לכ�ת Eì äNò���ת6*]�ל
מר[הינ ְְֶֶַַÂÅÀÇְְְֵֶַַַ

על וזה מלכ�ת, הינ���חינת חבר, ל� קנה ]�ל
מר[ידי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ

מ(.�,�על יצא �ה6ל קנה, éðMäידי øaçnL ְִֵֵֶֶֶַַָÆÀÇÅÇÀÅ

íéáeøkתולי אי� �מער �פני& #ני& �זמ*להית , ÀÄְְְְְִִִִִַַַָָֹ

&מק �ל רצנ ע%י* �חינת��%ראל ���ת6* ואזי, . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להמית וי�כל �5רצה מה �כל למ�ל וי�כל /� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹמלכ�ת

אמר לזה חרב, על& ונמצא לזה, �להחית éåäå:לזה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָÆÁÅ

úeëæ óëì íãàä ìk úà ïcל�� את *�לד �'רי� ÈÆÈÈÈÈÀÇÀִֶֶָָָ

�ה6ד אי* �י זכ�ת, לכ� �חר�*��ר���אד& חפ> ה�א ְְְִֵֵַַָָָָָ7ְַ

יצר8 ל�בת ברא8, �לתה לא �י :העל&, ְְְִֶֶָָָָָָָֹֹ

ìéáLáeי�אנ
 �פ(א מר2לא האנ$י�[זה "פי ]רגיל ÄÀÄְְְֶַָ7ְְְֲִִִִֵָָָָ
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כה ג ְְַָאקר�קתא

דעה, �ני ואינ& טי&� ה& �הח:ני& למר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעכ�ו

ועל �גל�ת, 
קד5ה מלכ�ת עכ�ו ה.גינה,��י *� ְְְִִַַָ7ְְְִֵַַָָָ


נביאי& מאתר נמ�כת $ל[�היא �
מה+ק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ


קד5ה,]ה2ביאי� 
מלכ�ת ודעת מחי* מ�חינת , ְְְְְְִִִִִִַַַַַֹ7ָ

ועל �גל�ת, �ה(לכ�ת נפ2מת,�ועכ�ו ה.גינה *� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

עכ�ו�ועל �ח לה& אי* �י דעת, �לא ה& הח:ני& *� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

�חינת �ה�א ��6ד5ה, מ5ר�8 ה.גינה 7ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלהמ�י�

.� 
קד5ה מלכ�ת �ל ודעת ל."מחי* ְְְִִֶַַַֹ7ַַָ

ìáà'ה ויהיה 
קד5ה, מלכ�ת ��תע/ה לעתיד, ÂÈְְְִִִֶֶֶַַָ7ְְִֶָ

ה.גינה ות�ל& !תע/ה אזי האר>, �ל על 7ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמל�

נמ�כת &5)� 
קד5ה, 
מלכ�ת 
עת 7ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ�בחינת

.� וזה�"ה.גינה מז(ל. אלהי&)%ה$י# האר> �ל מל� �י : ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

האר> �ל על למל� ה' ���היה אזי, �י מ%�יל; �ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָז(ר

�הינ מ%�יל, �ז(ר אזי 
קד5ה, מלכ�ת 7ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָויתע/ה

על]�ל
מר[ �ב%כל �דעת �יהי המז(רי& ��הח:ני& ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָ

מ5ר�8 ה.גינה �ויק�ל 
קד5ה, מלכ�ת ��תע/ה 7ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָידי

מלכ�ת �ל �מחי* 
עת �חינת �ה�א 7ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹ��6ד5ה,

.� :ל"
קד5ה ְִ7ַַָ

CiLלמעלה[לעיל[�חס
�וזה �מי& מעל גדל �י : ÇÈְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קח( �ת�)%ה$י#� �מ קל, �חינת ה�א �מי& :ב. ְְְִִִִֶַַָָ
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מ�הרכו �"ל	�טי ֲִֵַ

על �י קל�; ה�מע! הינ��מ5מי& החסד, ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

על]�ל
מר[ ה.מ�� חסד, �ל ח�ט ידי��חינת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

על �/ילה, רה! מד/��.� ה6ל נת!6* זה ל,"ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

.� �
חס �מי& מעל גדל �י �:ל"וזה ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ézMä&ה נמ�כת, ה.ב�אה &5)� 
קד5ה, צ#רי& ÇÀÅְֳִִִ7ְְִִֵֶֶֶַָָָ

ועל 
קד5ה, מלכ�ת על��ני* היה מל� העמדת *�#י� ְְְִִַַ7ְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

על �היה 
וד �ית מלכ�ת �כל נב�אה.�נב�אה #י ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

�!י �חינת �ה& ה�ר�בי&, מ* נמ�כת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוה.ב�אה

ה. �."צ#רי& 
קד5ה מלכ�ת �ני* �ה& :ל"ל, ְְְֳִִִִֵֶַַַַ7ַַָ

øçàî�הינ ,הביא ה(יניקת,]�ל
מר[עלת מאחר ÅÇÇְְֱִִֵֵַַַַַָ

ל.ביאי& ינקי* ה& ל2ביאי�[�י �.]מניקי� '�ל."וכ ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָ

היה &ה5ל עליו ה(ל� 
וד� �הינ עלת, מאחר �ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוזה

��ר, מאד& �אינ ה.גינה, &2 �להעלת לת6* ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיכל

�הינ ,הביא עלת מאחר �וזה ה6ד5ה. אל 7ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָלהעלת8

�בחינת]�ל
מר[ ה6ד5ה, מאחרי �היא ה.גינה, &2 ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ7ְִִַָ


קד5ה ה.גינה �י ה(יניקת, מאחר עלת, 7ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמאחר

ינקי* 
נביאי& מאתר $ה2ביאי�[ה�א �
מה+ק ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

מאחר]י
נקי� �חינת היא �קד5ה �אינ וה.גינה , ְְְְִִִֵֶַָ7ְִִֵַַַָ

היה &ה5ל עליו ה(ל� ודוד ה6ד5ה, מאחרי 7ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעלת,

&2 ז נגינה לת6* ועל�יכל ,*�נתע/ה� זה ידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
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כז ד ִָֹאנכי

.� 
קד5ה הביא"מלכ�ת עלת מאחר �וזה ל. ְְִַ7ְִֵֵֶַַַַָָ

על �י ;'�וכ �יעקב �.�לרעת למלכ�ת זכה זה ל."ידי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ

äëøáìד BðBøëæ eðaø ïBLìÀÇÅÄÀÄÀÈÈ

éëðàúéaî íéøöî õøàî EéúàöBä øLà Eéäìà éé ÈÉÄÀÈÁÉÆÂÆÅÄÅÆÆÄÀÇÄÄÅ
íéãáò:כ )(�מ�ת ÂÈÄְ

àíãàLk,לטבת ה& מארעתיו �ל� ידע, ÀÆÈÈְְְֵֵֶַָָָֹ

�ת�ב� �מ ה�א, על& מעי* היא ה�חינה ְְִִֵֵֶַַָָָָֹזאת

נו( 
בר)%ה$י# אה/ל �אלהי& 
בר, אה/ל �ה' וזאת: ; ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

�חכמינ ��אמר �מ ה�א, על& מעי* היא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָה�חינה

לברכה נ.(זכרנ& אחד)'סחי# ה' יהיה הה�א &�� : ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

�והק� .'�אחדוכ ה�א לאו הא
נא וכי :]
אינ �עת וכי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

לברכה]אחד זכרנ& �חכמינ �ו!רצ הא
נא. ]�עת[: ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

הרעה ועל וה(טיב, ה3ב ה3בה על 
�*�מברכי* ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

ולעתיד ה'�אמת; &� ��היה וה(טיב, ה3ב /� ְֱִֶֶָ7ְְִִֵֵֶֶַַ

אחד אחד�ת אלקי& :ו�& ְְֱִֵֶַָֹ

áúàæåעלה)�� א/א לה0יג אפ�ר אי ה�חינה ÀÉְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

��הע מ�י* מה2ל�ת 
קד5ה מלכ�ת א+
ת[&"�חינת ְְְִִַַ7ִֵֵַַָָָ�

�]הע
ל��להע וה(מ�לה ה(לכ�ת עכ�ו �י ,"& ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

הע
ל�[ עבדת]לא+
ת נקראי& זה �ב�ביל אלילי&�, ְ�ְְֱֲִִִִִִֶַָָָ
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