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   לימודסדר ה  ]ב[

 תיקון היסוד ט"ו בשבט –קדמה א' ה

בו סגולה והארה מיוחדת  חשיבות ומעלה משל עצמו וטמוןכבר נודע שכל חג וחג יש בו 
ד הזמן, לתת לנו תוספת כוח מצעלינו חסד ה' ברחמיו המרובים  העולם והאדם, וזהלתיקון 

  .הרגילה שבכל יום תוספת שאינה נמצאת בעבודה
 החג ומכאן שמו חג לשון "חוגה".  לזמן שלשנה כאשר גלגל הזמן מגיע זו חוזרת כל  הארה

 הבא: ך פרצוף הזמנים לחג"ת ונה"י באופןהחגים מחולקים בתו

 

 

 

 

 

 

 

 

בלתי חלק הוא  ט"ו בשבטואכן  ,יסודספירת הקומו של חג ט"ו בשבט באם כן נראה שמ
וכן , ענודמן תיקון היסוד כשהוא ז בזמן השובביםהחג יסוד ולא בכדי נופל מתיקון הנפרד 
 היא קבלת -לחירות  פרעה,עבוד מש ,בו יוצאים ישראל ממצריםצמוד לפרשת בשלח הוא 

הייתה לצורך תיקון פגם הברית כמ"ש האר"י בהקדמה למצרים הירידה ידוע שו ,תורהה
  ., עיין שםפרשת שמות -שער הפסוקים ושער הליקוטים , ובלדרושי פסח

 ,מומשה את עצמות יוסף ע שלוקחכ ומכירתו למצרים נתקנת מעט ר"השלכת יוסף אל "הבו
והתורה משיבה את היסוד  ,בחינת התורה -נו יסוד ומשה רבירומז ליוסף הצדיק  כןש

כאשר מידת היסוד שדם וזה רמז לאיוסף.  מקום ממנו נלקחללשכם,  –אל השורש  שנפגם
לאחוז יכול  שלחו מאיתו ואינוומיצה"ר  בחינת וחילופרעה  טובע במצולות ים ,מתוקנת

 .עוד באדם

 הלחם וצא אנשים לנו בחר יהושע אל משה ויאמר" )י"ז , ט' שמות(בסוף הפרשה  רמז נוסף יש
כאשר ו, לשון קרי "אשר קרך בדרך" ראל ועליו נאמר:בקדושת יש עמלק נתקנא "בעמלק
צצות תנובא עמלק לזנב ולחטוף מהנחשלים את ה" בדרך העולה בית אל"וחר באדם 

צינורות השפע העליונים אינם יכולים להתייחד  י פגם התחתונים,ע"ידוע ש, והקדושה
בעולם כל בחינה  שכןנקרא "פגם בשמות הקדושים" שמה והוא  ,לתחתוניםולהוריק שפע 

שנחסר מה  ,הפגם הוא החיסרון שמות.יש להם גם הבחינות העליונות כן ו ,שםנקראת ב
  .הייחוד והשפעמהם 

   חג"ת ונה"י דנה"י -פרצוף הזמנים 

 גבורה חסד
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 פורים חנוכה 

 יסוד

 נוקבאב -ט"ו באב           בדכורא –ט"ו בשבט 
 

 ]נה[  הלימוד סדר  

 התנצלות העורך
 

מאחר ", כולל חצות תומר דבורה"בחוברת זו השתדלתי לערוך סדר ט"ו בשבט לחברי 
 הפצתי חוברת זו.החלטתי  ,ורציתי לזכות בה את הרבים

וטרם  ,ה להוסיף ולתקןוהידע ודאי שיש עוד הרבה מה להגי ם זאת מפאת קוצר הזמןע
אשתדל להוציא חוברת  ובעז"ה לשנה הבאה ,תשע"בהשנת  - זאת בשנה זוהספקתי לעשות 

 מתוקנת יותר.

ברכתי שלוחה  ,הפועלים לזיכוי הרבים "תורת אמת"חוברת זו נערכה בעזרת מאגר מידע 
 להם חלק ניכר בזכיות הרוחניות של חוברת זו . זו אשרלעוסקים במלאכה 

 ברך וללימוד הפנמיותאותי לה' ית ברצוני להודות לרבותיי שקירבו

 חכם תידהר אילון שליט"א.

 הרב משה ארמוני שליט"א

 והמוהל ר' רפאל שמואל שליט"א

במימי וגדיי הצאן יזכו להפיץ מעיינותיהם חוצה להשקות העדרים בטוב ש ה' יאריך ימיהם
 הקדושה וזיכוי הרבים.התורה 

קב"ה יאריך ימיהם בטוב וכן אברך את הורי היקרים המסיעים בעדי ברוחניות ובגשמיות ה
 ותם בנעימים ברב אשר ושמחה ויזכו לראות נחת מכל יוצאי חלציהם.נוש

התומכת בי ומסייעת אותי בלימוד מנשים באוהל תבורך  ,היקרה ה רעיתיואחרונה חביב
  .התורה הקב"ה ישלם לה כפעולה הטוב על החסד שעושה עימי

ידות טובות ושנזכה כולנו לעשות נחת רוח בנים ובנות יראי שמים בעלי מלראות ונזכה יחד 
 ליוצרנו ולעשות רצון בוראינו אכי"ר.

 ויהי רצון שנזכה במהרה לקבל פני משיח צדקנו בבניין בית מקדשנו אמן.

  



 הדר פרי עץ   ]נד[

 א"זיע ממרן הרי"ח הטוב נאה אתרוג על תפילה
 

� ְלמִ  ֶׂשה ְּפִרי ֹ י ע �ץ ְּפִר� ַרע ֵע יַע ֶז� �ֶׂשב ַמְזִר� ֶׁשא ֵע �ֶרץ� ֶּד� ְדֵׁשא ָהָא ים ַּתֽ ֹ�אֶמר ֱא"ִה! ר ַזְרעֹוַוּי ֹו ֲאֶׁש' ֹו ַעל-ינ� - ב+
 ְיִהי ֶׂשה-ָהָא-ֶרץ ַוֽ ֹֽ הּו ְוֵע.ץ ע �ַרע� ְלִמיֵנ� יַע ֶז �ֶׂשב ַמְזִר ֶׁשא ֵע ֶרץ ֶּד0 א ָהָא1 ן: ַוּתֹוֵצ2 ר ַזְרעֹו-ֵכֽ י ֲאֶׁש' -הּו -ְּפִר7 ֹו ְלִמיֵנ ב+

ים ִּכי ' ְרא ֱא"ִה+   ֽטֹוב:-ַוַּי
  

 :ההשנ ראש הוא, לאילן הזה היום נא הושיע `ה אנא
 :השנה ראש הוא, לאילן הזה היום נא הצליחה `ה אנא
 :השנה ראש הוא, לאילן הזה היום נא הרויחה `ה אנא
 :השנה ראש הוא, לאילן הזה היום נא היטיבה `ה אנא

 :השנה ראש הוא, לאילן הזה היום נא ברך `ה אנא
   

 :וזית שמן עץ וברך, ושית משמיר זו שנה הצל פצה נא אל
 :ורימון ותאנה גפן וברך, ישימון יובש חרבוני הרוו במטר, נא אל

 :ותפוחים ותמר אגוז וברך טיפוחים עוללי עצרת רומם, נא אל
 :ואפרסק וקרוסטמל חרוב וברך, יפסק בל מעמך צדקך, נא אל

 והאתרוג. והאגוז התות וברך תערוג אליך אשר קהילה חלץ, נא אל
  

ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי ָבֵרךְ  ֲאבֹוֵתינוּ  לֵֹקיֶואֱ  ֱאלֵֹקינוּ ' ה ִמּלְ ּתְ ל ׁשֶ רֹוֵתיֶהם ְלהֹוִציא ָהֶאְתרֹוג ִאיָלנֹות ּכָ  ּפֵ
ם ִעּתָ ִרים ָיִפים טֹוִבים ֶאְתרֹוִגים ְויֹוִציאוּ  ּבְ ים ּוְמֻהּדָ ל ּוְנִקּיִ ֶהם ַיֲעֶלה ְולֹא מּום ִמּכָ  ְוִיְהיוּ , ֲחָזִזית ּבָ

ֵלִמים ֶהם ִיְהֶיה ְולֹא ׁשְ ָרֵאל ּוְלָכל ָלנוּ  ְמצּוִיים ְוִיְהיוּ , קֹוץ ֲעִקיַצת ֲאִפּלוּ וַ  ֶחְסרֹון ׁשּום ּבָ  ַאֵחינוּ  ִיׂשְ
ָכל ֵהם ָמקֹום ּבְ ם, ׁשֶ הּ  ְלַקּיֵ ּכֹות ֶבָחג ַהּלּוָלב ִעם ְנִטיָלה ִמְצַות ּבָ ֹבא ַהּסֻ ּיָ  טֹוִבים ִיםְלָחיִ  ָעֵלינוּ  ׁשֶ

לֹום ר ּוְלׁשָ ֲאׁשֶ יָתנוּ  ּכַ תֹוָרְתךָ  ִצּוִ ךָ  הֹמשֶׁ  י"ע ּבְ ם ַעְבּדְ ּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ ִרי ָהִראׁשֹון ּבַ  ָהָדר ֵעץ ּפְ
ּפֹות ָמִרים ּכַ  :ָנַחל ֲעבֹותְוַעְרֵבי ֵעץ ַוֲעַנף ּתְ

 
ָפֶניךָ  ָרצֹון ִויִהי ַעְזֵרנוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֶוֱאלֵֹקי ֱאלֵֹקינוּ ' ה ִמּלְ ּתַ ֵענוּ  ׁשֶ ם ּוְתַסּיְ ל זוֹ  ִמְצָוה ְלַקּיֵ  ְנִטיַלת ׁשֶ
ִתּקּוָנהּ  ְוֶאְתרֹוג ַוֲעָרָבה ַוֲהַדס בלּולָ  הּ  ּכְ ְזַמּנָ ַחג ּבִ ּכֹות ּבַ ֹבא ַהּסֻ ּיָ ים ָעֵלינוּ  ׁשֶ לֹום טֹוִבים ְלַיּמִ  ּוְלׁשָ

ְמָחה ִ ׂשּ ר ָיֶפה ֶאְתרֹוג ָלנוּ  ְוַתְזִמין, ֵלב ּוְבטּוב ּבַ ֵלם ּוְמֻהּדָ ר ְוׁשָ ִהְלָכתוֹ  ְוָכׁשֵ  .ּכְ
 

ְפֵני ָרצֹון ִויִהי ָבֵרךְ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֶוֱאלֵֹקי ֱאלֵֹקינוּ  'ה ִמּלִ ּתְ ל ׁשֶ רֹוֵתיֶהם ְויֹוִציאוּ  ָהִאיָלנֹות ִמיֵני ּכָ ִרּבּוי ּפֵ  ּבְ
ֵמִנים ל ּוְתָבֵרךְ , ְוטֹוִבים ׁשְ ָפִנים ּכָ ּיֹוִציא ַהּגְ ה ֲעָנִבים ׁשֶ ָמִנים ַהְרּבֵ ֵדי ְוטֹוִבים ׁשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ִין ׁשֶ  ַהּיַ
ךָ  ְלָכל ְלֹרב ָמצּוי ֵמֶהם ַהּיֹוֵצא ָרֵאל ַעּמְ ם ִיׂשְ ָלה ּוִמְצַות ִקּדּושׁ  ִמְצַות ּבוֹ  ְלַקּיֵ תֹות ַהְבּדָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ִמים נוּ  ְוִיְתַקּיֵם, טֹוִבים ּוַבּיָ ָרֵאל ּוְבָכל ּבָ תּוב ִמְקָרא ָאִחינוּ  ִיׂשְ ּכָ ְמָחה ֱאֹכל ֵלךְ " ׁשֶ ִ ׂשּ ה ַלַחְמךָ  ּבַ ּתֵ  ְוׁשֶ
ֵלב י ֵייְנךָ  טֹוב ּבְ יךָ  ֶאת ֱאלִֹקים ָרָצה ָברכְּ  ּכִ אִתי" ַמֲעׂשֶ י ּבָ ה ֲאחֹוִתי ְלַגּנִ ּלָ מִ  ִעם מֹוִרי ָאִריִתי ּכַ ׁשָ  יּבְ

י י ִעם ַיֲעִרי ָאַכְלּתִ ְבׁשִ ִתיִתי ּדִ תוּ  ֵרִעים ִאְכלוּ , ֲחָלִבי ִעם ֵייִני ׁשָ ְכרוּ  ׁשְ  .ּדֹוִדים ְוׂשִ
י ִאְמִרי ְלָרצֹון ִיְהיוּ  י ְוֶהְגיֹון ּפִ   .ְוגֹוֲאִלי צּוִרי' ה ָפֶניךָ לְ  ִלּבִ

 ]ג[      הדרעץ  פרי  

נרמז ו ,ו' דהויה - כי פני משה כפני חמההילחם בעמלק, אומר משה ליהושע "צא"  ולכן
 "צא" הוא ייחוד .מז בשם אדנותנרו ,ה' אחרונה דהויה -כפני לבנה ופני יהושע  ,יהו"הבשם 

לכן חג  - "אדם"קרויים כי האדם עץ השדה, ועם ישראל  ,"מספר "אילןכ הויה ואדנות
  .יסוד תיקונו הוא "בפירות האילן"ו ,אילןהאילנות הוא חג של תיקון ה

צריך לבקש  . גםולכן ט"ו בשבט הוא זמן מסוגל לתפילה על הבנים שהם פירותיו של האדם
 ,כמו שהקב"ה מזכה אדם בבריאותו ,האדם הנקראים פירותעל מצוות ומעשים טובים 

נראית דות שבגשמיות יותר קל להוו ,והכל מתנת חינם מצד הבורא ,ילדים ופרנסה ,אישה
כל אחד זוכה  ,אור זה ,וקיום מצוות תורה לימוד היינוטובה רוחנית על , אבל הטובה בחוש

 .וכדי להגדיל ולהרחיב כלים אלו צריך תפילהשל כליו, יכולת הקיבול האישית לפי ומקבל 
שהקב"ה מקדים לתת לאדם כדי  -  "מי הקדימני ואשלם" (איוב מ"א, ג')וזה שאמר הכתוב 

וכל  ,וזה בחינת יסוד שכל מה שמקבץ הוא לצורך השפעה .זכות ולזכות אחריםשיוכל ל
לכן ט"ו בשבט  .ונעלם כדרך הצדיקיםולאחריה נסתר  א לשם נתינההקיום והחיות שלו הי

ולא  לחשיבותם מודעים אינםב בני אדם וחגים נעלמים שרעל היותם ביסוד הם וט"ו באב 
 יודעים ערכם.

 להשפיע ולתתיכולת האדם ב האישה נקראת בית ושלום בית תלוים ועוד היסוד נקרא שלו
האדם עצמו  ,פנימי ובעומק ".אהבה שתלויה בדבר" תת הנאה שאז נקראבלי תלות בטובו

וזאת  ,זה מצד הנקבה שבו .להתחבריכולים הזכר והנקבה  לכןו ,מורכב מצד זכר ונקבה
 והיא בכוח הנתינה ,צוההוא לצורך שעה משתמש בכוח התאוה לשם מ ,מצד הזכר שבא
עתה  , מקבלהרצון לקבל והתלות במשפיע -שבאדם ונמצא שהצד הנקבי  .שרוצה להוליד

בן האדם לעצמו הכוח  - "שלום בית"וזה  ,תיקון כללי ע"י תיקון היסוד בחג האילנות
 המשפיע והכוח המושפע.

 תוך לימוד בקדושהאכילת הפירות בשם אכילה ולכן התיקון נעשה ב עוד הייחוד נקרא
שבמאכל ואז "הצדיק אוכל לשובע  נתקנים ניצוצות הקדושה ם ובכוח הברכותכוחבו ,וכוונה

תלויות בהם ונחשבות להם הנפשות האותם  ,נפשו" שידוע שהצדיקים המתקנים נפשות
 כבנים.

חייב להיות  אדםההפירות שנותן, כך גם מ לאילן אין קיום בלא מים והשבח שבווכמו ש
יגדל ויתן  - ל פלגי מים", פירוש: שבהיותו מיסד את ביתו על אדני התורה"כעץ שתול ע

פריו הן במצוות, הן בלימוד, הן בהנהגת הבית ובחינוך הילדים, והן ביכולת הנתינה והחסד 
          וכל אלו הם "תיקון היסוד" והם "המים המגדלים את האילן". ,וחוץ לביתמ

שאדם יכול לחטוף את האור המאיר בזמן היקר הזה  ומכל זה נלמד חשיבות סדר ט"ו בשבט
 ,נסתריקר הולתפוס את הגל שיביא אותו ביתר קלות וזריזות לחוף מבטחים, ויש לדעת ש

אלא  ,דבר סמלי בלבדר לצאת ידי חובה בל יטעהו יצה"וא ,מחירו עצם נדירותו מעלה אתו
זכות ולזכות לאחרים כי ירבה בהכנה ובלימוד לקראת החג ויחגוג אותו בשמחה וברב עם ל

 שפיע ולתת.קבץ ע"מ להלוהצדיק כן הוא דרך היסוד 
והשם הטוב יגמור בעדינו לעשות רצונו בלבב שלם להקמת השכינה וקירוב הגאולה בבי"א.    



   לימודסדר ה  ]ד[

 ביאור סדר ט"ו בשבט. –הקדמה ב' 

 לדעת שתיקון זה הוא פרק מתוך ספר חמדת הימים הנקרא קונטרס פרי עץ צריךראשית 
ואע"פ שרבים חלקו  )שמי נמצא בו(ואני העורך השתמשתי בשם זה שהוא הוצאת פרי וענף ראשון שלי והדר 

 ,ועוד .ולהביא מספר זה העזתי לא נמנעו גדולי ישראל לצטט על ספר זה ויחסו אותו לנתן
שמחבר הספר הוא הרב בנימין  מוכיחשיצאה לאחרונה  "שערי חמדההספר "הקדמת בש

 לאור תלמידו הרמ"ז עיין שם. הלוי והוציאה

ירחיב  "יהות ובעזנקודות הנמצאות בתיקון ובכוונהנסביר מעט מזעיר על שלנו, בהקדמה זו 
 הקב"ה גבולנו ודעתנו ונזכה לשוב להוסיף ולבאר יותר בהוצאות הבאות. 

וצריך לדעת ששורש  ,קשר בן ט"ו בשבט לתיקון היסודנתבארו מעט גרגירים לבהקדמה א' 
, וכתב בעל הלשם עיין שם והרחיב בו ,ן נמשך משורש הפגם הנקרא חטא עץ הדעתהתיקו
 ,ועתה אנו באים לתקן ע"י אכילתינו את פירות האילן .הפגם היה גם באכילה ממששחלק 

 .ענפים ועלים הנמשכים ממנו הגדול לכל הנשמות שהםאת מה שפגם אדה"ר הוא האילן 

 מ"ר וחוה אדם ממנו שאכל האילן אותו היה מה ז') ,ט"ו בראשית רבה(נחלקו חז"ל  ,עץ הדעת
 ,היה אתרוג מרוא דעכו אבא רבי ,היו ענבים מרוא אלעאי בר יהודה רבי ,היו חטים אומר
עת ברכתו בהיו כל ד' מינים אלו ויולכן טוב ש ,דעות , ונמצאו ד'היו תאנים אומר יוסי רבי

 .תו יכוין בכל אחד מהם לתקן מה פגם אדה"רואכיל

, ושמו מעיד עליוןהאדם הצורת בדמות וחותם לה צריך לדעת כי האדם התחתון הוא עת
ממנו אשר  ,דחיי אילנא - עליוןה אילןל התחתון רומזהאילן  , וכןאדמה לעליון -אדם  ,עליו

ועתה בר"ה לאילן נמשך השפע בכל סדר  .משתלשלים א"ס עולמות שהם פרותיו
 ,בעליונים עליו ממונה שר ישבתחתונים  אילן כללש ,עד לאילנות התחתוניםההשתלשלות 

ולצמח " "לארץ"שפע המשיך הזמן ל וזה כ"ה) הגלגולים .(ש .האילן מתייבשהשר  וכשנופל
 כמספר יאהדונהי גי'שהוא  "אילןתיבת "בנרמז שפע זה ו ",ועץ השדה יתן פריו" "האדמה
אותיות  - ומלאך .שכל עשב ועשב יש לו מלאך ממונה שמכה בו ואומר לו גדל ,מלאך

וזה פירוש כי האדם  .אדםלמדרגת חי או מדרגת עולה מדרגת צומח ל האכילהמאכל שע"י 
 .אדםהונתקנים ע"י  ,שיש המתגלגלים בצומח או דומם בחינת עץ ושדה ,עץ השדה

 המתחדשיםין י"ב צירופי הויה כמנ "חדש"בגי'  נון למד יוד אלףועוד אילן במילואו כזה: 
ומצד  (מ"ה וב"ן = זמן) ,יש לו צירוף משלו מצד הזמן חודשיםוכל אחד מי"ב בכל רגע תמיד, 

צירוף הויה מהם לכל אחד אשר ממנו נמשכים י"ב שבטים ו ,ישראל הוא האילן -  האדם
  א"י המקבלת שפע מז' מינים. -ומצד המקום  משלו.

ונמצא  ,שיםי"ב חודאו לזמן  ,י"ב שבטיםלאדם  הואאם  .שפעההמשכת ל רומזצירוף הויה 
העליונה והתחתונה  "הארץ"וכן  ,ענפי האילן -עתה מתברכים כל שורשי נשמות ישראל ש

  )עיין שם (כמ"ש הקדמת היר"א חלק ד' .מקבלת שפע וברכה

 האילן פירות לעומת פירות מיני ב''מי יפחות לא" (חמדת הימים שובבים ג') :לכן כתב הרב
 ויכוין ה''הוי צירופי ב''י סוד תחומין בתריסר אקדיש אילנא דאתתקן דחיי אילנא העליון

 ב הפירות והצירופים:ובתיקון הביא הרב את י" ",אחד בצירוף מהן אחת בכל

 

 

 היוה היהו ההוי יהה וההי והיה ההיו הויה הוהי יוהה יההו יהוה

עוזרדין  אגסים חרובין שקדים אגוז תפוח אתרוג רמון תאנה ענבים תמרים זית
 

 ]נג[  הלימוד סדר  

  שער רוח הקודש  -יחוד כ"ד 
  

�י  יֲא:+ ֶאל יאהדונהי êְיֹהוָ ִּכ י: ְמִבֽ ים - ֱא"ֶה� ת ֹיְצִא' ִים ֲעָיֹנת� ּוְתֹהֹמ� �ֲחֵלי ָמ� ֶא�ֶרץ טֹוָב-ה ֶא�ֶרץ ַנ

ר ֶרץ :ַּבִּבְקָע+ה ּוָבָהֽ ֹון ֶאֽ ה ְוֶג'ֶפן ּוְתֵאָנ+ה ְוִרּמ- ׁש:-ֶאֶרץ ִחָּטה� ּוְׂשֹעָר� ֶמן ּוְדָבֽ 'ית ֶׁש+   ֵז
  
  

  ֶאֶרץ
  אלהי"ם דאלפין

  א יוד מםאלף למד ה

  ִחָּטה
   כ"ב אתוון

  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

  ּוְׂשעָֹרה
  אלף למד הי יוד מם אלהים דיודין - ש

  א אל אלה אלהי אלהים רבוע אלהים -ר 
  כס"א גי' אותיות עו"ה דשעורה ,"כסא"-להמשיך ב' שמות הנ"ל לעו"ה 

   ְוֶגֶפן  
  אדנ"י ע"הגפ"ן בגי' יהו"ה אהי"ה יהו"ה 

  יאההויהה       אהדונהי

  ּוְתֵאָנה
  תאנ"ה -ג' אהי"ה: דיודין ואלפין וההין ע"ה 

  אלף הה יוד הה  אלף הא יוד הא     אלף הי יוד הי   

  ְוִרּמֹון
  ורמון בגי' ב"פ קנ"א

  אלף ה יוד הה          אלף הה יוד הה

  הפסוק:והניקוד בר"ת של  ת של הפסוק"ויכוין בשם קדוש היוצא מס

  ןְוִרּמֹו הּוְתֵאָנ ןְוֶגפֶ  הּוְׂשעֹרָ  הִחּטָ  ץֶארֶ 

  ֶצִההּוְנהּוןְ
  :ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש ֶאֶרץ ֵזית



 הדר פרי עץ   ]נב[

ה .ד לׁשָ אִ  ןָנֵאי, דְכֶאחָ  ְכלוּ ָאשֶׁ  ׁשְ ָ ָעה ְוֵכן ֵלָחֵלק ןיַרׁשּ ה ְוֵכן, ַאְרּבָ ה. ֲחִמׁשָ ָ ׁשּ , ֶנֱחָלִקין ׁשִ
ָרה ַעד ָרה. ֲעׂשָ ְהיוּ  ַעד, ֶנֱחָלִקין ֵאיָנן ַוֲעׂשָ יִּ ִרים ׁשֵ  :ֶעׂשְ

 

אִ  ןָנֵאי דְכֶאחָ  ְכלוּ ָאשֶׁ  ָ   אדנ"י ויןיכ ןיַרׁשּ

  

י .ה ּתֵ ָהיוּ  ֲחבּורֹות ׁשְ ַבִית ֹותלֹוכְ א ׁשֶ ְזַמן, ֶאָחד ּבְ ְקָצָתן ּבִ ּמִ  ירֵ ֲה , ֵאּלוּ  ֶאת ֵאּלוּ  רֹוִאין ׁשֶ
ּמּון ְצָטְרִפיןִמ  ֵאּלוּ  ִנין ֵאּלוּ , ָלאו ְוִאם. ְלזִּ ִנין ְוֵאּלוּ , ְלַעְצָמן ְמַזּמְ  ְמָבְרִכין ֵאין. ְלַעְצָמן ְמַזּמְ

יִ  ַעל ן ַעד ןַהיַּ ּתֵ יִּ ְבֵרי, ַמִים ְלתֹוכוֹ  ׁשֶ י ּדִ  : ְמָבְרִכין, אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
 

ַבִית ֹותלֹוכְ א   אהי"ה יכוין ְצָטְרִפיןִמ  ֵאּלוּ  ירֵ ֲה ... ֶאָחד ּבְ

  

  )ברכות ח', א' משנה(

י ה. ּבֵ ֻעּדָ ּסְ ל ּבַ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ ּבֵ אי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהיֹּום ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ ּמַ ת ׁשַ

ְך ְמָבֵרְך ַעל  ִין. ַה ְוַאַחר ּכָ ל ִה ֵבית ּויַּ ְך ְמָבֵרְך ַעל אּלֵ ִין ְוַאַחר ּכָ ֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהיַּ

 ַהיֹּום:
 

ִין. ַה  ל ִה ֵבית ּויַּ   אהו"ה יכוין ֹוְמִריםאּלֵ
  

  ה"שמח פ"ב' בגי יכוין תרמוס
  

  השמח          שמחה
  

 ברוחניות ומכופלת כפולה האמיתית השמחה את עלינו שנזכה שימשיך' ית להשם ויתפלל
  ואמן. ובגשמיות אמן

 

  משובח אדום יין -' ד כוס
 

  הה וו הה יוד
 

  .והמטיב הטוב ואם התקיימו תנאי הברכה יברכו

  

  * עולם * תם ונשלם סדר ט"ו בשבט שבח לבורא

 ]ה[      הדרעץ  פרי  

י'  עולםומכוונים כנגד עולמות בי"ע בכל  ,האילן פירות מיני ל' שיש ביאר ה''זלה ו''ומהרח
 פירות כנגד י' ספירות. 

 לא קליפהלהם  איןלכן י' פירות שכנגדו  לאצילות וקרוב הטומאה מן רחוק :הבריאה עולם
  .שהם תכמו ונאכלים ,בחוץ ולא בפנים

 רחוק ואינו העשיה כמו לטומאה קרוב אינו עשיהל הבריאה בין –בינוני  :היצירה עולם
 כגרעיני רכים אינםכיון ש ,יםנאכל אינם הפרי תוךשב הזרע גרעיני לכן הבריאה כמוממנה 
 .בריאהה פירות

בין  חוצצת הפרי קליפתשכן  , בחוץה ונזרק בפניםה נאכל לכןקרוב לטומאה  עשיה:ה עולם
 .בנפש הדבוקה' והקלי ר"יצה סוד וזה ,טומאה יקבל שלא התמורות עולםל העשיה

  הפירות: ואלו
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחזר מצוה ,בי"ע בעולמות ששורשם למעלה שהובאו פירות השלשים כל שמצויין במקוםו
 . משובח זה הרי המרבה לכו ,עליהם

 להאירם ,השורשים לעורר הדבור בכח שיש מפניהוא עניין הלימוד קודם האכילה 
בהם מוזכרים שבזוהר ובמשניות לכן הלימוד , העולמות בכל ברכהו שפע להשפיעו

והוא חלק התיקון בדיבור מלבד הברכה בכוונה על כל  ,שורשם למעלה יםהפירות מעורר
  .פרי ופרי

 ולכן טוב שיברך אחד החברים שעדין לא ברך. .ל לברך שובכוהעץ לא י ם ברךואמנם א

 כולו פרי -בריאה 
 הי ואו הי יוד - שדי אל - וההי

 גרעין בפנים -יצירה 
 הא ואו הא יוד - יהוה אל - הויה

 וץקליפה בח -עשיה 
 הה וו הה יוד - אדני אל - היהו

 ענבים
 

 זיתים
 

 רמון רמונים

 תאנים
 

 תמרים
 

 אגוזי מלך אגוזים

 תפוחים
 

 שקדים דובדבן מתוק גדגדניות
 

 אתרוגים
 

 ערמונים דבקון הזית סופאייה
 

 לימונים
 

 אפרסק
 

 בונדק לוזים

 אגסים
 

 שזיפים
  שזיף מאורך 

 סנטה רוזה
 בלוטים אלונים

 חבושים
 

 משמשים
 

 פסתוקים פריסין

 תותים
 

 צנובר פיניונים דובדבן חמוץ דובדבן

 שאשורב
  חוזרר-בן

 סוככי
 אגוז קוקוס פוסתוקים שיזף מצוי אקארניס

 אגוז ברזילאי בטמה זערור עזרדין   חרובין

 



   לימודסדר ה  ]ו[

 עניין ז' מינים שנשתבחה בהם א"י

מה שמספרת שוצריך לדעת  ,ידוע שהארץ רומזת לשכינה העליונה ונקראת ארץ ישראל
הם כאמור  ,וב' נשים שלו לאה ורחל כל אלו ,התורה על יעקב שנתברך ונקרא ישראל

"הסתכל באורייתא וברא עלמא"  - ובהשתלשלותרצופים בעולמות העליונים חותמות של פ
ומה  .הנוחלים את הארץבני ישראל סבא וע"י הקדמה זו נשפך מעט אור על י"ב השבטים 

 עתה בתכלית הקיצור נבאר שנשתבחה הארץ 

 חהשנשתב מינים' ז הם אלו', וכו ושעורה חטה ארץ (שער הליקוטים פ. עקב)כתב הרב זלה"ה: 
 ומלכות, למעלה שנשארו' הו שהם, שלו' מז ולהתברך להשתבח י"א שצריכה, י"א בהם
', לד המשפיע, באצילות שנשארה' ו' בחי והיא, אליה זכר בחינת שנעשו', ז הרי, שבה

  )המובאות כל הכוונותהמשך (עיין שם באורך  .כמבואר

 המלכות, שהיא לארצו ותאור נותן ישראל שהוא א"ז פירוש י,"א בהם שנשתבחה מינים' ז
 דיברנו שהרי מקבלת אורות איזה וצריך בירור 1אליה המועברים א"דז ת"ז – אורות' ז והם
) תמר( ומלכות) וזית רימון תאנה( י"נה) וגפן שעורה חיטה( ד"חב כנגד הם והפירות ת"ז על
  ? נזכר לא ת"חג כ"וא

 ונבאר את התהליך ביתר פירוט :

אח"כ מעבירם  )מוחין דאבא מלובשים תוך המוחין דאימא(אבא ואימא,  ז"א מקבל מוחין מפרצופי  .א
 לא"י היא המלכות. 

  .(פרצופים) מחולקת לב' חלקיםא רי ז"ועומדת אחהמלכות ה  .ב

 .מגיע עד חזה דז"א ועומד כנגד ו' ספירות חב"ד חג"תנקרא לאה חלק עליון   .א

 תנה"י. עומד כנגד ד' ספירותוחזה דז"א תחיל ממתחתון נקרא רחל חלק   .ב

יורד ה )רביעי(ושורש  (תחת היסוד)) בעולם האצילות שלישי(למלכות יש כמה שורשים שורש   .ג
אח"כ תחילה מקבלת המלכות שבאצילות את השפע מז"א ו ,(מלכיות דט"ס)לעולמות בי"ע 

ובכל עולם מצטירים  ,הם ז' מינים לבחינת המלכות היורדת לבי"עשמעבירה ז' אורות 
 עולם. באותוכנגד י"ס של סוגי הפירות הנמצאים י' שורשים 

  

                                                           
1
 לעולמות שיורדת מלכות -לשורש הרביעי  מעבירה והיא שבאצילות ו"ק ניתנים לשורשה 
  אליה. זכר ונעשית, ס)"דט מלכויות( ע"בי

  ז"אז"א

 חב"ד

 
 נהי"ם

  ז"אז"א א.

 חב"ד
 
 

 חג"ת

 נה"י

  מוחין
 דאבא

  מוחין
 דאימא

 מלכות

  מוחין
 דאבא

  מוחין
 דאימא

 שעורה    חטה   
 גפן         

 תאנה  רימון
 זית      

 לאה .ב

 רחל

 .א

 .ב

 אצילות

 מלכות

 בריאה

 יצירה

 עשיה

 .ג

 תמר 

 ]נא[  הלימוד סדר  

 נישפולאש

 תורמוס

   
  

 
 )ברכות ז', א' משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו )נישפולאשפישוקוש, (אפרסק  יקחו

ה לׁשָ ָאְכלוּ  ׁשְ ִבין, ְכֶאָחד ׁשֶ ןְל  ַחיָּ ַמאי ַכלָא. ַזּמֵ ר, ּדְ ְטָלה ִראׁשֹון ּוַמֲעׂשֵ ּנִ , ְתרּוָמתוֹ  ׁשֶ

ר ִני ּוַמֲעׂשֵ שׁ  ׁשֵ ְפּדוּ  ְוֶהְקּדֵ ּנִ שׁ , ׁשֶ ּמָ ַ ָאַכל ְוַהׁשּ ִית ׁשֶ זַּ ִנין, ְוַהּכּוִתי, ּכַ  ָאַכל ֲאָבל. יֶהםֲעלֵ  ְמַזּמְ
ר, ֶטֶבל ּלֹא ִראׁשֹון ּוַמֲעׂשֵ ר, ְתרּוָמתוֹ  ִנְטָלה ׁשֶ ִני ּוַמֲעׂשֵ שׁ  ׁשֵ לֹא ְוֶהְקּדֵ שׁ , ִנְפּדוּ  ׁשֶ ּמָ ַ  ְוַהׁשּ

ָאַכל חֹות ׁשֶ ִית ּפָ זַּ ְכִרי, ִמּכַ ִנין ֵאין, ְוַהּנָ  : ֲעֵליֶהם ְמַזּמְ
 

ִבין יכוין ןְל  ַחיָּ ַמאי ַכלָא. ַזּמֵ   אל ת"ר ּדְ

  

  

  

  
 
 

 )ה'-', ב'ברכות ז משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו תורמוסים יקחו

ים ב. ים ַוֲעָבִדים ָנׁשִ ִנין ֵאין, ּוְקַטּנִ ה ַעד. ֲעֵליֶהם ְמַזּמְ ּמָ ִנין ּכַ ִית ַעד, ְמַזּמְ זַּ י. ּכַ  ְיהּוָדה ַרּבִ
יָצה ַעד, אֹוֵמר ּבֵ יַצד .ג: ּכַ ִנין ּכֵ ה, ְמַזּמְ לׁשָ ׁשְ ה. ךְ ְנָברֵ  אֹוֵמר ּבִ לׁשָ ׁשְ ְרכוּ  אֹוֵמר, ָוהּוא ּבִ . ּבָ

ָרה ֲעׂשָ ָרה. ֵלאלֵֹהינוּ  ְנָבֵרךְ  אֹוֵמר, ּבַ ֲעׂשָ ְרכוּ  אֹוֵמר, ָוהּוא ּבַ ָרה ֶאָחד. ּבָ ָרה ְוֶאָחד ֲעׂשָ  ֲעׂשָ
ֵמָאה. ִרּבֹוא ֵמָאה. ֱאלֵֹהינוּ  ַלייָ  ְנָבֵרךְ , אֹוֵמר ּבְ ְרכוּ  אֹוֵמר, ָוהּוא ּבְ ֶאֶלף. ּבָ  ְנָבֵרךְ  אֹוֵמר, ּבְ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ַלייָ  ֶאֶלף. ִיׂשְ ְרכוּ  אֹוֵמר, ָוהּוא ּבְ ִרּבֹוא. ּבָ  ֱאלֵֹהינוּ  ַלייָ  ְנָבֵרךְ , אֹוֵמר, ּבְ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ָבאֹותַה  לֵֹהיֱא  ִיׂשְ בי ּצְ רּוִביםַה  ֹוׁשֵ זֹון ַעל ּכְ ָאַכְלנוּ  ַהּמָ ִרּבֹוא. ׁשֶ  אֹוֵמר, ָוהּוא ּבְ

ְרכוּ  ִענְ . ּבָ הּוא ָיןּכְ ךְ , ְמָבֵרךְ  ׁשֶ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְייָ  ָברּוךְ , ַאֲחָריו עֹוִנין ּכָ  ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָבאֹות ב ַהּצְ רּוִבים יֹוׁשֵ זֹון ַעל ַהּכְ ָאַכְלנוּ  ַהּמָ י. ׁשֶ ִליִלי יֹוֵסי ַרּבִ ָהל ֹרב ְלִפי, אֹוֵמר ַהּגְ  ַהּקָ

ּנֱֶאַמר, ְמָבְרִכין ֵהן מַ  )סח תהלים( ׁשֶ ְרכוּ  ְקֵהלֹותּבְ קֹור ְייָ , ֱאלִֹהים ּבָ ָרֵאל ִמּמְ י ָאַמר. ִיׂשְ  ַרּבִ
ִצינוּ  ַמה, ֲעִקיָבא ֵבית ּמָ ֶנֶסת ּבְ ין ֶאָחד ַהּכְ ְרכוּ , אֹוֵמר מּוָעִטין ְוֶאָחד ְמֻרּבִ י. ְייָ  ֶאת ּבָ  ַרּבִ

ָמֵעאל ְרכוּ , אֹוֵמר ִיׁשְ  :ַהְמֹבָרךְ  ְייָ  ֶאת ּבָ
 

ָבאֹותַה  לֵֹהיֱא  יכוין בי ּצְ רּוִביםַה  ֹוׁשֵ   אהי"ה ת"ר ּכְ



 הדר פרי עץ   ]נ[

 סופאייפה

 בטנים

 גינדאש

   
  

 
 )ברכות ו', ב' משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו סופייאה) -זערור, אדום  –(צהוב  סופאייפה יקחו

ִבין ָהיוּ  ל, יֹוׁשְ ן ְמָבֵרךְ  ֶאָחד, ֵהֵסּבוּ . ְלַעְצמוֹ  ְמָבֵרךְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ  ןַייִ  םָלהֶ  אבָּ . ְלֻכּלָ
תֹוךְ  זֹון ּבְ ל, ַהּמָ זֹון ְלַאַחר. ְלַעְצמוֹ  ְמָבֵרךְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ם ְמָבֵרךְ  ֶאָחד, ַהּמָ  ְוהּוא. ְלֻכּלָ

ְגָמר ַעל אֹוֵמר י ַעל ַאף, ַהּמֻ ְגָמר ֶאת ְמִביִאין ֵאיןשֶׁ  ּפִ א ַהּמֻ ה ְלַאַחר ֶאּלָ ֻעּדָ  : ַהּסְ
 

  יאהדונהי גי' א"צ גי' אמן ת"ס ִןַיי םָלהֶ  אבָּ  יכוין
  

  
 
 

 )ברכות ו', ב' משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו )פרי אלת הבטנה – בטנים( שמי פסתוק יקחו

ה ָמִליחַ  ְלָפָניו ֵהִביאוּ  ִחּלָ ּתְ ִליחַ  ַעל ֵרךְ ְמבָ , ִעּמוֹ  ּוַפת ּבַ ת ֶאת ּופֹוֵטר ַהּמָ ת, ַהּפַ ַהּפַ  ְטֵפָלה ׁשֶ

ָלל ֶזה. לוֹ  ל, ַהּכְ הּוא ּכָ ר ׁשֶ רהָ  ַעל ְמָבֵרךְ , ְטֵפָלה ְוִעּמוֹ  ִעּקָ  : ְטֵפָלהַה  תאֶ  פֹוֵטרּו ִעּקָ
 

רהָ יכוין  ֵפָלהַה  תאֶ  פֹוֵטרּו ִעּקָ   הנ"ל קדוש שם אהו"הר"ת  ּטְ
  

  
 

 

 )ברכות ו', ב' משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו )אסאלוגא, וישנ( גינדאש יקחו

ֵאִנים ָאַכל לשׁ  ַאֲחֵריֶהן ְמָבֵרךְ , ְוִרּמֹוִנים ֲעָנִבים ּתְ ָרכֹות ׁשָ ְבֵרי, ּבְ ן ּדִ ְמִליֵאל ַרּבָ  ַוֲחָכִמים. ּגַ
ָרָכה, אֹוְמִרים לשׁ  ֵמֵעין( ַאַחת ּבְ י). ׁשָ ֶלק ָאַכל ֲאִפּלוּ , אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ , ְמזֹונוֹ  אְוהוּ  ׁשֶ
לשׁ  ַאֲחָריו ְמָבֵרךְ  ָרכֹות ׁשָ ֹוֶתה. ּבְ ַהּכֹל אֹוֵמר, ִלְצָמאוֹ  ַמִים ַהׁשּ ְדָברוֹ  ִנְהָיה ׁשֶ י. ּבִ  ַרּבִ

 : ַרּבֹות ָפׁשֹותנְ  ֹוֵראּב, אֹוֵמר ַטְרפֹון

  ר"ת גי' שם ב"ן  ָפׁשֹותנְ  ֹוֵראּביכוין 

  הה וו הה יוד

 ]ז[      הדרעץ  פרי  

 תורה
 א בראשית

�יִ      טטטט     ִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמ ּו ַהַּמ1 ים ִיָּקו2 ֹ�אֶמר ֱא"ִה!  ְיִהי-ם� ֶאלַוּי ה ַהַּיָּבָׁש-ה ַוֽ ד ְוֵתָרֶא+ ֹום ֶאָח� ן: - ָמק�     יייי    ֵכֽ

ים   ִים ָקָר�א ַיִּמ- ֶרץ ּוְלִמְקֵו'ה ַהַּמ+ ים | ַלַּיָּבָׁשה� ֶא� א ֱא"ִה ים ִּכיַוִּיְקָר2 ' ְרא ֱא"ִה+ ֹ�אֶמר      יאיאיאיא    ֽטֹוב: -ַוַּי ַוּי
� ְלִמינ�  ֶׂשה ְּפִרי ֹ י ע �ץ ְּפִר� ַרע ֵע יַע ֶז� �ֶׂשב ַמְזִר� ֶׁשא ֵע ְדֵׁשא ָהָא�ֶרץ� ֶּד� ים ַּתֽ ר ַזְרעֹוֱא"ִה! ֹו ַעל- ֹו ֲאֶׁש' -ב+

 ְיִהי ן: - ָהָא-ֶרץ ַוֽ ֶׂשה     יביביביב    ֵכֽ ֹֽ הּו ְוֵע.ץ ע �ַרע� ְלִמיֵנ� יַע ֶז �ֶׂשב ַמְזִר ֶׁשא ֵע ֶרץ ֶּד0 א ָהָא1 י אֲ -ַוּתֹוֵצ2 ר ְּפִר7 ֶׁש'
ים ִּכי-ַזְרעֹו ' ְרא ֱא"ִה+ -הּו ַוַּי ֹו ְלִמיֵנ  ְיִהי     יגיגיגיג    ֽטֹוב: -ב+  ְיִהי-ַוֽ י:-ֶע'ֶרב ַוֽ ֶקר י'ֹום ְׁשִליִׁשֽ   ֹב+

 
 עקב ח

ם ּוָבאֶתם� -ָּכל     אאאא     ּון ּוְרִביֶת! ְחי1 ַען ִּתֽ ֹות ְלַמ2 ּון ַלֲעׂש- י ְמַצְּו:7 ַהּי+ֹום ִּתְׁשְמר� ר ָאֹנִכ. ה ֲאֶׁש2 ַהִּמְצָו!
יִרְׁשֶּת�ם ֶאת ֶרץ ֲאֶׁשר-ִוֽ ע ְיה-ָהָא� ם: ִנְׁשַּב' יֲכ:1 - ָּכל-ְוָזַכְרָּת� ֶאת     בבבב    ָו+ה ַלֲאֹבֵתיֶכֽ ר ֹהִלֽ ֶרF ֲאֶׁש2 ַהֶּד!

תְ  ַען ַעֹּנֽ ים ָׁשָנ+ה ַּבִּמְדָּב-ר ְלַמ2 7ה ַאְרָּבִע' .ה ֱא"ֶה7י: ֶז ַעת ֶאתְיהָו ְת:! ָלַד1 ְלָבְב:7 ֲאֶׁש. -:1 ְלַנֹּסֽ ר ִּבֽ
ר יו ִאם ֲהִתְׁשֹמ' א: -ִמְצֹוָת+ ֹֽ ְל: ֶאת     גגגג    ל  ְיַעְּנ:J ַוַּיְרִעֶב:I ַוַּיֲֽאִכֽ ּון -ֶׁש�ר לֹאַהָּמן� אֲ - ַוֽ א ָיְדע+ 'ֹ ְעָּת ְול ָיַד�

א ַעל �ֹ י ל ֲע:! ִּכ0 י ַעל-ֲאֹבֶת-י: ְלַמ�ַען הֹוִדֽ ם ִּכ7 ָאָד� �ה ָהֽ � ִיְחֶי י-ָּכל-ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו א ִפֽ 'ה -מֹוָצ' ְיהָו+ה ִיְחֶי
ם:  ים ָׁשָנֽה:      דדדד    ָהָאָדֽ +ה ַאְרָּבִע' א ָבֵצ-ָקה ֶז �ֹ י: ְוַרְגְל:+ ל ָעֶל� ְלָתה� ֵמֽ א ָבֽ ֹ ְת:1 ל -ְוָיַדְעָּת+ ִעם     הההה    ִׂשְמָל2

ר ִאיׁש� ֶאתְלָבֶב-  ר ְיַיֵּס' י ַּכֲאֶׁש2 ָּך: -: ִּכ! י: ְמַיְּסֶרֽ ֹו ְיהָו'ה ֱא"ֶה+ �ה ֱא"ֶה-י: - ְוָׁש�ַמְרָּת� ֶאת     וווו    ְּבנ� ִמְצֹו+ת ְיהָו
ה ֹאֽתֹו: ָלֶל'ֶכת ִּבְדָרָכ+  יֲא:+ ֶאל     זזזז    יו ּוְלִיְרָא' י: ְמִבֽ �ה ֱא"ֶה� �י ְיהָו ִים -ִּכ �ֲחֵלי ָמ� ֶא�ֶרץ טֹוָב-ה ֶא�ֶרץ ַנ

ים ַּבִּבְקָע+ה  ת ֹיְצִא' ר: ֲעָיֹנת� ּוְתֹהֹמ� ֶרץ     חחחח    ּוָבָהֽ ֹון ֶאֽ ה ְוֶג'ֶפן ּוְתֵאָנ+ה ְוִרּמ- 'ית -ֶאֶרץ ִחָּטה� ּוְׂשֹעָר� ֵז
ׁש:  ֶמן ּוְדָבֽ אַכל     טטטט    ֶׁש+ ֹֽ א ְבִמְסֵּכֻנת� ּת ֹ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש2 א- ֶא! ֹֽ ֶחם ל ל ָּב-ּה ֶא�ֶרץ ֲאֶׁש�ר -ָּב�ּה ֶל� ר ֹּכ+ ֶתְחַס'

ֶׁשת:  ֹֽ ב ְנח יָה ַּתְחֹצ' ל ּוֵמֲהָרֶר+ �יָה ַבְרֶז� ַרְכָּת� ֶאת     יייי    ֲאָבֶנ י: ַעל-ְוָאַכְלָּת+ ְוָׂשָב-ְעָּת ּוֵבֽ �ה ֱא"ֶה� - ְיהָו
ר ָנַֽתן ה ֲאֶׁש' ֶרץ ַהֹּטָב+ F:-ָהָא'   ָלֽ

 
 בחקתי כ"ב

י ֵּתֵל-כּו ְוֶאת-ִאם     גגגג     ם: -ְּבֻחֹּקַת+ ם ֹאָתֽ ּו ַוֲעִׂשיֶת+ י ִגְׁשֵמיֶכ+ם ּבְ      דדדד    ִמְצֹוַת�י ִּתְׁשְמר� ה ְוָנַתִּת' ִעָּת-ם ְוָנְתָנ
ן ִּפְרֽיֹו:  ה ִיֵּת' ּה ְוֵע'ץ ַהָּׂשֶד+ יג ָלֶכ'ם ַּד�ִיׁש� ֶאת     הההה    ָהָא�ֶרץ� ְיבּוָל� יג ֶאת-ְוִהִּׂש2 יר ַיִּׂש� יר ּוָבִצ+ - ַר - ָּבִצ� ע ָז

ם:  ַטח ְּבַאְרְצֶכֽ ם ָלֶב+ יַׁשְבֶּת' ַבע ִוֽ ם ְוֵא�ין          וווו    ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם� ָלֹׂש� ֶרץ ּוְׁשַכְבֶּת+ י ָׁשלֹום� ָּבָא� ְוָנַתִּת
יד ְוִהׁשְ  ה ָרָעה� ִמןַמֲחִר- י ַחָּי ֶרב לֹא-ַּבִּת� ֶרץ ְוֶח+ ם: - ָהָא� ר ְּבַאְרְצֶכֽ ם ֶאת     זזזז    ַתֲעֹב' ֹאְיֵביֶכ-ם - ּוְרַדְפֶּת+

ֶרב:  ּו ִלְפֵניֶכ+ם ֶלָחֽ ּו      חחחח    ְוָנְפל' פּו ְוָנְפל. ה ִמֶּכ+ם ְרָבָב�ה ִיְרֹּד- ה ּוֵמָא' � ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה� ֵמָא� ְוָרְדפּו
ֶרב:  י ֶאת     טטטט    ֹאְיֵביֶכ7ם ִלְפֵניֶכ+ם ֶלָחֽ י ֶאְתֶכ-ם ַוֲהִקיֹמִת' ם ְוִהְרֵּביִת+ י ֶאְתֶכ� ם ְוִהְפֵריִת� �יִתי ֲאֵליֶכ� -ּוָפִנ

ם:  י ִאְּתֶכֽ יאּו:         יייי    ְּבִריִת+ ׁש ּתֹוִצֽ 'י ָחָד+ ן ִמְּפֵנ Qן נֹוָׁש-ן ְוָיָׁש ם ָיָׁש+ י ִמְׁשָּכִנ+י ְּבתֹוְכֶכ-ם     יאיאיאיא    ַוֲאַכְלֶּת'  ְוָנַתִּת'
א ֹֽ ם: - ְול י ֶאְתֶכֽ ם ִּתְהיּו     יביביביב    ִתְגַע'ל ַנְפִׁש+ ים ְוַאֶּת+ א"ִה- יִתי ָלֶכ+ם ֵלֽ ' ם ְוָהיִ ֹוְכֶכ� � ְּבת� י -ְוִהְתַהַּלְכִּתי ִל'

ם:  ים      יגיגיגיג    ְלָעֽ ם ֲעָבִד- ְהֹי'ת ָלֶה+ ִים ִמֽ ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם� ֵמֶא�ֶרץ ִמְצַר� ם ֲאֶׁש2 �ה ֱאֽ"ֵהיֶכ! י ְיהָו ֲאִנ�
ם ָואֹוֵל'F ֶאְתֶכ+ם ֽקֹו ת ֻעְּלֶכ�  ְמִמּֽיּות: ָוֶאְׁשֹּבר� ֹמֹט�



   לימודסדר ה  ]ח[

 נביאים:
 יחזקאל יז

ְנקֹותָ      כבכבכבכב     אׁש ֹיֽ ֹ ה ְוָנָת-ִּתי ֵמר ִני ִמַּצֶּמ.ֶרת ָהֶא7ֶרז ָהָרָמ+ ְחִּתי ָא! ה ְוָלַק� �י ְיהִו� ה ָאַמר� ֲאֹדָנ � ַר�F ֹּכ יו
ִני ַע'ל ַהר ף ְוָׁשַת�ְלִּתי ָא� ַה ְוָתֽלּול:-ֶאְקֹט� �ָׂשה      כגכגכגכג     ָּגֹב+ ּנּו ְוָנָׂשא ָעָנף� ְוָע � ֶאְׁשֳּתֶל� ֹום ִיְׂשָרֵאל ר ְמר ְּבַה2

ֹור ָּכלֶפ�  יו ֹּכ�ל ִצּפ� ּו ַתְחָּת! יר ְוָׁשְכנ� ָּנה:- ִרי ְוָהָי+ה ְלֶא�ֶרז ַאִּד- יו ִּתְׁשֹּכֽ ל ָּדִלּיֹוָת+ ף ְּבֵצ' ּו      כדכדכדכד     ָּכָנ�  ָיְדע� ְוֽ
ח ֲעֵצ� - ָּכל �ץ ָל� � ֵע ל הֹוַב�ְׁשִּתי �ץ ָׁשָפ� � ֵע ַה ִהְגַּב�ְהִּתי �ץ ָּגֹב! י ֲאִני ְיהָוה� ִהְׁשַּפ�ְלִּתי | ֵע ה ִּכ� י ַהָּׂשֶד!

יִתי: ְרִּתי ְוָעִׂשֽ י ְיהָו+ה ִּדַּב' �ץ ָיֵב-ׁש ֲאִנ' ְחִּתי ֵע   ְוִהְפַר+
 

 יחזקאל ל"ד
א     כבכבכבכב     ֹֽ י ְול י ְלצֹאִנ� ה:-ְוהֹוַׁשְעִּת� ה ָלֶׂשֽ ין ֶׂש+ י ֵּב' ֹוד ָלַב-ז ְוָׁש�ַפְטִּת� 'יָנה ע+ ם      כגכגכגכג     ִתְהֶי י ֲעֵליֶה1 ַוֲהִקֹמִת2

ם ְוֽהּוא �ה ֹאָת� י ָדִו-יד ה�ּוא ִיְרֶע ת ַעְבִּד� ן ֵא+ �ה ֶאְתֶה� ה:- ֹרֶעה ֶאָחד� ְוָרָע ן ְלֹרֶעֽ �י      כדכדכדכד     ִיְהֶי'ה ָלֶה+ ַוֲאִנ
ְרִּתי: י ָדִו+ד ָנִׂש�יא ְבתֹוָכ-ם ֲאִנ'י ְיהָו+ה ִּדַּבֽ ים ְוַעְבִּד' א"ִה� ה ָלֶהם� ֵלֽ ה ֶאְהֶי י ָלֶהם�      כהכהכהכה     ְיהָו! ְוָכַרִּת

ית  י ַחָּיֽהְּבִר� ֹום ְוִהְׁשַּבִּת' ים:-ָרָע+ה ִמן- ָׁשל� ּו ַּבְּיָעִרֽ ַטח ְוָיְׁשנ+ ּו ַבִּמְדָּבר� ָלֶב� י      כוכוכוכו     ָהָא-ֶרץ ְוָיְׁשב ְוָנַתִּת'
ֹו ְהֽיּו:אֹוָת7ם ּוְסִביב' י ְבָרָכ+ה ִיֽ ֹו ִּגְׁשֵמ' �ֶׁשם� ְּבִעּת� י ַהֶּג י ְּבָרָכ-ה ְוהֹוַרְדִּת ץ      כזכזכזכז     ת ִּגְבָעִת+ ְוָנַתןV ֵע2

ה ֶאת ֹו ְוָהָא�ֶרץ� -ַהָּׂשֶד1 ּה ְוָהי'ּו ַעל ִּפְרי! ּו ִּכי-ִּתֵּת�ן ְיבּוָל�  ָיְדע� ם ָלֶב-ַטח ְוֽ � -ַאְדָמָת+ ה ְּבִׁשְבִרי �י ְיהָו! ֲאִנ
ם:-ֶאת ים ָּבֶהֽ +ד ָהֹעְבִד' ים ִמַּי ַּצְלִּת� ם ְוִה2 ֹות ֻעָּל� ֶרץ -ְולֹא     כחכחכחכח     ֹמט� 'ת ָהָא+ ם ְוַחַּי ֹוד ַּבז� ַלּגֹוִי� ּו ע' ִיְהי2

יד: ין ַמֲחִרֽ ַטח ְוֵא' ּו ָלֶב+ א תֹאְכֵל-ם ְוָיְׁשב' �ֹ אַוֲהִקֹמִת'      כטכטכטכט     ל ֹֽ ֹוד ֲאֻסֵפי -י ָלֶה7ם ַמָּט+ע ְלֵׁש-ם ְול ּו ע1 ִיְהי2
א ֹֽ ֶרץ ְול ם:-ָרָעב� ָּבָא� ֽ ת ַהּגֹויִ ֹוד ְּכִלַּמ' ּו ע+ י ֲאִנ.י ְיה     לללל     ִיְׂשא' ּו ִּכ� � ְוָיְדע! ָּמה ַעִּמי ם ִאָּת-ם ְוֵה! 7ה ֱא"ֵהיֶה+ ָו

ה: ם ֲאֹדָנ'י ְיהִוֽ ל ְנֻא+ �      לאלאלאלא     ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא� י ָאָד�ם ַאֶּת-ם ֲאִני אן ַמְרִעיִת+ 'ֹ ן צֹאִנ7י צ ם  ְוַאֵּת' ם ְנֻא+ ֵהיֶכ� ֱא"�
ה:   ֲאֹדָנ'י ְיהִוֽ

 
 יחזקאל ל"ו

יִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְוֶאת     כזכזכזכז     י ֶאֵּת�ן ְּבִקְרְּבֶכ-ם ְוָעִׂש! כּו ּוִמְׁשּפָ -רּוִח+ � ֵּתֵל� ם:ְּבֻחַּקי ּו ַוֲעִׂשיֶתֽ י ִּתְׁשְמר+     כחכחכחכח     ַט'

י ֶאְהֶי'ה ָלֶכ+ם לֵ   ם ְוָא�ֹנִכ� � ְלָע� ֵתיֶכ-ם ִוְהִייֶתם ִלי ִּתי ַלֲאֹבֽ ר ָנַת+ ֶרץ ֲאֶׁש' ים:ִויַׁשְבֶּת�ם ָּבָא�     כטכטכטכט     א"ִהֽ

אִתי ֶאל  ל ֻטְמֽאֹוֵתיֶכ-ם ְוָקָר ם ִמֹּכ+ י ֶאְתֶכ� ֹו ְולֹא-ְוהֹוַׁשְעִּת� י ֹאת� ן ֲעֵליֶכ+ם -ַהָּדָגן� ְוִהְרֵּביִת� ֶאֵּת'
ב: � ֶאת     לללל     ָרָעֽ ת ָרָע+ב -ְוִהְרֵּביִתי ֹוד ֶחְרַּפ' ּו ע7 א ִתְקח' �ֹ ֶׁשר ל ַען ֲא0 ה ְלַמ! ת ַהָּׂשֶד- ץ ּוְתנּוַב+ י ָהֵע� ְּפִר�

ם: ֽ א-ּוְזַכְרֶּתם� ֶאת     לאלאלאלא     ַּבּגֹויִ ֹֽ ים ּוַמַעְלֵליֶכ+ם ֲאֶׁש�ר ל ם -ַּדְרֵכיֶכ�ם ָהָרִע� ֹטֶתם� ִּבְפֵניֶכ� ים ּוְנֹקֽ טֹוִב-
ם: ם ְוַע+ל ּתֹוֲעֽבֹוֵתיֶכֽ ֵתיֶכ� �ל ֲעֹוֹנ� י     לבלבלבלב     ַע א ְלַמַעְנֶכ�ם ֲאִנֽ .ֹ ע ָלֶכ-ם -ל ה ִיָּוַד+ �י ְיהִו� ה ְנֻאם� ֲאֹדָנ עֶֹׂש!

ל: ית ִיְׂשָרֵאֽ ּו ִמַּדְרֵכיֶכ+ם ֵּב' ֹוׁשּו ְוִהָּכְלמ7 ל      לגלגלגלג     ּב. ם ִמֹּכ+ י ֶאְתֶכ� ה ְּביֹום� ַטֲהִר� �י ְיהִו� ה ָאַמר� ֲאֹדָנ ֹּכ
� ֶאת ים ְוִנְבנ+ּו ֶהֳחָרֽבֹות:-ֲעֹוֽנֹוֵתיֶכ-ם ְוֽהֹוַׁשְבִּתי ָעֵב-ד ַּת�ַחת ֲאֶׁש�ר      לדלדלדלד     ֶה�ָעִר� ה ֵּתֽ ֶרץ ַהְּנַׁשָּמ+ ְוָהָא'
+י ָּכל ה ְלֵעיֵנ ר:-ָהְיָת�ה ְׁשָמָמ� ה ְּכַגן     להלהלהלה     עֹוֵבֽ ה ָהְיָת+ � ַהְּנַׁשָּמ� �זּו ּו ָהָאֶרץ ַהֵּל ים -ְוָאְמר! ֵע-ֶדן ְוֶהָעִר.

בּו: ֹות ָיָׁשֽ ֹות ְּבצּור' ֹות ְוַהֶּנֱהָרס+ ְנַׁשּמ' ֹות ְוַהֽ י      לולולולו     ֶהֳחֵרב7 ָּׁשֲארּוJ ְסִביבֹוֵתיֶכםI ִּכ� ֽ ם ֲאֶׁש�ר יִ ּו ַהּגֹוִי! ְוָיְדע�
יִתי: ְרִּתי ְוָעִׂשֽ י ְיהָו+ה ִּדַּב' ְעִּתי ַהְּנַׁשָּמ-ה ֲאִנ' ֹות ָנַט+ �ֱהָרס� � ַהֶּנ �יִתי ה ָּבִנ �י ְיהָו!   | ֲאִנ

 ]מט[  הלימוד סדר  

 פרישין

 גודגדניות

   

  

 
 )'גו',  משנה ברכות( זה לימוד נוסח ויאמרו )רישיןפ( חבושים יקחו

ָבר ַעל ֵאין ּדָ ּדּולוֹ  ׁשֶ ַהּכֹל אֹוֵמר ָהָאֶרץ ִמן ּגִ  ּגֹוַבאיַה  ַעלוְ  ּנֹוְבלֹותַה  ְוַעל ַהֹחֶמץ ַעל. ׁשֶ

ַהּכֹל ֹוֵמרא ִביָנהַה  ְוַעל ֶהָחָלב ַעל( ׁשֶ יִציםַה  ַעלוְ  ּגְ ַהּכֹל ֹוֵמרא ּבֵ י). ׁשֶ , אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ל הּוא ּכָ   :ָעָליו ְמָבְרִכין ֵאין ְקָלָלה ִמין ׁשֶ

  

ִביָנהַה  ת"ברו ֹוֵמרא ּגֹוַבאיַה  ַעלוְ  ּנֹוְבלֹותַה  ת"בר יןיכו יִציםַה  ַעלוְ  ּגְ    ֹוֵמרא ּבֵ
  אהוה

  ')א', א בראשית( ָאֶרץהָ  ֵאתוְ  ָּׁשַמִיםַה  תֵא היוצא מפסוק:  הדעת לתיקוןשם קדוש 

  )'א', ג מעשרותמשנה ( זה לימוד נוסח אח"כ ימשיכו

ֵקדוּ  ,ֶהָחרּוִבין ּנָ יִּ ֶ חֹוִרים ְוָכל. ִמׁשּ ְ ֵקדוּ  ַהׁשּ ּנָ יִּ ֻרְסטּוֵמִלין ָהֲאָגִסים. ִמׁשֶ ין ְוַהּקְ ִריׁשִ  ְוַהּפָ
ֵרחוּ , ְוָהֻעְזָרִדים ּקָ יִּ ֶ ָבִנים ְוָכל. ִמׁשּ ֵרחוּ  ַהּלְ ּקָ יִּ ֶ ן. ִמׁשּ ְלּתָ ַצֵמחַ , ַהּתִ ּתְ ֶ בּוָאה. ִמׁשּ יִתים ַהּתְ , ְוַהזֵּ

ְכִניסוּ  יַּ ֶ ִלישׁ  ִמׁשּ   : ׁשְ

  

  

 
 

 )ה'-'ברכות ו', ד משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו )ובדבןד( גודגדניות יקחו

ה ִמיִנים ְלָפָניו ָהיוּ  ד. י, ַהְרּבֵ יֵניֶהם ֵישׁ  ִאם, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ין ּבֵ ְבָעה ִמּמִ  ְמָבֵרךְ , ׁשִ

ְרֶצה ֵמֶהן ֵאיֶזה ַעל ָבֵרךְ מְ , אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ָעָליו יִּ ִין לעַ  ַרךְ ֵּב  ה.: ׁשֶ ְפֵני ַהיַּ ּלִ זֹון ׁשֶ , ַהּמָ
ַטר ִין ֶאת ּפָ ַאַחר ַהיַּ ּלְ זֹון ׁשֶ ַרךְ . ַהּמָ ֶרת ַעל ּבֵ ְרּפֶ ְפֵני ַהּפַ ּלִ זֹון ׁשֶ ַטר, ַהּמָ ֶרת ֶאת ּפָ ְרּפֶ  ַהּפַ

ַאַחר ּלְ זֹון ׁשֶ ַרךְ . ַהּמָ ת ַעל ּבֵ ַטר, ַהּפַ ֶרת ֶאת ּפָ ְרּפֶ ֶרת ַעל. ַהּפַ ְרּפֶ ת ֶאת ָפַטר לֹא, ַהּפַ . ַהּפַ
ית אי ּבֵ ּמַ ה לֹא ַאף, אֹוְמִרים ׁשַ  :ְקֵדָרה ַמֲעׂשֵ

 
  

ִין לַע  ַרךְ ֵּב  ת"בר יכוין   הי ויו הי יוד ב"ע שם ַהּיַ



 הדר פרי עץ   ]מח[

 אגסים

 עוזרדין

  

  

 )ו', א' משנה ברכות( זה לימוד נוסח ויאמרו גסיםא יקחו
יַצד רֹות ַעל ְמָבְרִכין ּכֵ רֹות ַעל. ַהּפֵ ִרי ּבֹוֵרא, אֹוֵמר ָהִאיָלן ּפֵ ִין ִמן חּוץ, ָהֵעץ ּפְ ַעל, ַהּיַ ִין ׁשֶ  ַהּיַ
ִרי ּבֹוֵרא אֹוֵמר ֶפן ּפְ רֹות ְוַעל. ַהּגָ ִרי ּבֹוֵרא אֹוֵמר ָהָאֶרץ ּפֵ ת ִמן ץחוּ , ָהֲאָדָמה ּפְ ַעל, ַהּפַ ת ׁשֶ  ַהּפַ

ִרי ּבֹוֵרא אֹוֵמר ַהְיָרקֹות ְוַעל. ָהָאֶרץ ִמן ֶלֶחם ַהּמֹוִציא אֹוֵמר הּוא י. ָהֲאָדָמה ּפְ , אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ִאים ִמיֵני ּבֹוֵרא  :ְדׁשָ

  

  יאהדונהיגי'  אמןס"ת  הארץ ןמ םלח אהמוצי יכוין
  

  )א', ד' משנה כלאים( זה לימוד נוסח אח"כ ימשיכו

ֻרְסּתּוֵמִלין ָהֲאָגִסים, ּוָבִאיָלן ים, ְוַהּקְ ִריׁשִ ְלַאִים ֵאיָנם, ְוָהֻעְזָרִדים ְוַהּפָ ּפּוחַ . ָבֶזה ֶזה ּכִ , ְוַהַחְזָרד ַהּתַ
ְרְסִקים ֵקִדין, ַהּפַ ְ יָזִפין ְוַהׁשּ ִ י ַעל ַאף, ְוָהִריִמין ְוַהׁשּ ּדֹוִמין ּפִ ְלַאִים, ָלֶזה ֶזה ׁשֶ   :ָבֶזה ֶזה ּכִ

  

  )ד' תהילים ל"ד( ֹוְׁשמ הּוְנרֹוְממָ  יִאִּת  הַליהֹוָ  ס"ת    ה י ה וחודש טבת     יכוין בצרוף

 אדום וחציו לבן שחציו יין -' ג כוס
 

  הא ואו הא יוד
  

 

 
 )רכות ו', ב'ב משנה( זה לימוד נוסח ויאמרו סופייאה) -זערור, אדום  –(צהוב עוזרד  יקחו

ַרךְ  רֹות ַעל ּבֵ ִרי ּבֹוֵרא ָלןָהִאי ּפֵ רֹות ְוַעל. ָיָצא, ָהֲאָדָמה ּפְ ִרי ּבֹוֵרא ָהָאֶרץ ּפֵ  ַעל. ָיָצא לֹא, ָהֵעץ ּפְ
ם ּלָ ַהּכֹל ָאַמר ִאם ּכֻ  :ָיָצא, ׁשֶ

  

  אהי"ה ס"ת הָהֲאָדמָ  יְּפרִ  אּבֹורֵ  יכוין
  )א', א' משנה דמאי( זה לימוד נוסח אח"כ ימשיכו

יִתין ִ ַמאי, ַהׁשּ ּדְ ּבַ ין ׁשֶ ּלִ ָמָרה, ַהּקַ ְקָמה, ְונֹוְבלֹות ַהּתְ , ְוָהִריִמין ְוָהֻעְזָרִדין, ּוְבנֹות ׁשּוַח, ּוְבנֹות ׁשִ
ל ַהשִּׁ  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּכָ ר. ַרּבִ ְסּבָ יהּוָדה, ְוַהּכֻ ּבִ ה. ּוִביהּוָדה, ָהאֹוג, ְוַהֹחֶמץ ׁשֶ ְצּפָ ְפִנין, ְוַהּנִ יִתין ְוַהּגֻ

ל ּדּוְפָרה ֶ טּוִרין, חּוץ ִמׁשּ טּורֹות, ּפְ ְקָמה ּפְ נֹות ׁשִ ל ּבְ ְקמֹוָנה. ּכָ טּוִרין, חּוץ ֵמִריֵמי ׁשִ ל ָהִריִמין ּפְ . ּכָ
ְסָטפֹות:   חּוץ ִמן ַהּמֻ

 
  

 )כ"ז, ל"ג ויקרא(ּוא ה ָהָיהוְ  ִמיֶרּנּויְ  ֵמרהָ  ר"ת    ה י ו החודש שבט     יכוין בצרוף

  * תם ונשלם י"ב צירופי החודשים *

 ]ט[      הדרעץ  פרי  

 יחזקאל מ"ז
י-ֶּפ�ַתח ַהַּבִיתI ְוִהֵּנה- ַוְיִׁשֵבִניJ ֶאל     אאאא     יָמה ִּכֽ ן ַהַּב�ִית� ָקִד� ַחת ִמְפַּת ים ִמַּת2 ים -ַמ�ִים ֹיְצִא! ִית ָקִד- ְפֵנ'י ַהַּב+

ַחת ִמֶּכֶתף הַ  ים ִמַּת1 ַח:ְוַהַּמ�ִים ֹיְרִד! + ֶגב ַלִּמְזֵּבֽ ית ִמֶּנ ֶרF     בבבב     ַּב�ִית� ַהְיָמִנ� ַׁש�ַער ָצפֹוָנהI - ַוּיֹוִצֵאִניJ ֶּדֽ
ּוץ ֶאל � ֶּד�ֶרF ח� �ִני ֶרF-ַוְיִסֵּב ּוץ ֶּד+ ים ְוִהֵּנה ַׁש�ַער ַהח� �ה ָקִד- ים ִמן- ַהּפֹוֶנ ית:- ַמ�ִים ְמַפִּכ� ף ַהְיָמִנֽ      ַהָּכֵת+

ה -ְּבֵצאת     גגגג ַאָּמ� �ֶלף� ָּבֽ ָמד ֶא ֹו ַוָּי ו ְּבָיד- ים ְוָק� יׁש ָקִד+ ִים:ָהִא' י ָאְפָסֽ ִים ֵמ' ִני ַבַּמ+ ֶלף      דדדד     ַוַּיֲעִבֵר' �ָמד ֶא� ַוָּי
י מָ  ִני ֵמ' ֶלף ַוַּיֲעִבֵר+ �ָמד ֶא� ִים ַמ�ִים ִּבְרָּכ-ִים ַוָּי ִני ַבַּמ+ א     הההה     ְתָנֽ ִים:ַוַּיֲעִבֵר' ֹֽ ר ל ַחל ֲאֶׁש' Qֶלף ַנ �ָמד ֶא� -ַוָּי

י ר ִּכֽ א-אּוַכ+ל ַלֲעֹב- ֹֽ ר ל חּו ַנ+ַחל ֲאֶׁש' �ִים� ֵמ�י ָׂש� ּו ַהַּמ ר:-ָגא יָת ֶבן     וווו     ֵיָעֵבֽ י ֲהָרִא� ֹ'אֶמר ֵאַל+ ם - ַוּי ָאָד-
ת ַהָּנַֽחל: ִני ְׂשַפ' ִני ַוְיִׁשֵב+ ִני ְוִהֵּנה� ֶאל     זזזז     ַוּיֹוִלֵכ' Qד ִמֶּז+ה ּוִמֶּזֽה:-ְּבׁשּוֵב ַחל ֵע+ץ ַר�ב ְמֹא-     חחחח     ְׂשַפ�ת ַהַּנ�

י ַהַּמִים  ֹ�אֶמר ֵאַל! ים ֶאל ַוּי ּו ַעל-ָהֵא�ֶּלה� יֹוְצִא! ה ְוָיְרד+ ָּמה -ַהְּגִליָלה� ַהַּקְדמֹוָנ� ֲעָרָב-ה ּוָב�אּו ַהָּי� ָהֽ
ִים:-ֶאל ּו ַהָּמֽ ים ְוִנְרּפ' 'ָּמה ַהּֽמּוָצִא+ �ה ָכל     טטטט     ַהָּי �ה | אXֶׁשר- ְוָהָי �ֶפׁש ַחָּי ץ ֶא�ל ָּכל-ֶנ Yֹוא - ִיְׁשֹר ֲאֶׁשרV ָיב2

י  � ָוָח� ְפאּו ֶּלה ְוֵיָרֽ ָּמה ַהַּמ�ִים ָהֵא! אּו ָׁש1 ד ִּכיV ָב2 ה ְוָהָי'ה ַהָּדָג+ה ַרָּב�ה ְמֹא- ְחֶי� ֽ �ִים� יִ ל ֲאֶׁשרָׁשם ַנֲחַל -ֹּכ7
ָּמה ַהָּנַֽחל: � ְוַעד     יייי     ָי'בֹוא ָׁש+ �ִדי ים ֵמֵע'ין ֶּג יו ַּדָּוִג! ּו ָעָל1 ים - ְוָהָיהV ָעְמד2 ֲחָרִמ+ ֹוַח ַלֽ ִים ִמְׁשט' �ין ֶעְגַל� ֵע

7ת הַ  ם ִּכְדַג �ה ְדָגָת� ד:ִיְהי-ּו ְלִמיָנה� ִּתְהֶי ה ְמֹאֽ ֹול ַרָּב' 'ם ַהָּגד+ ּו      יאיאיאיא     ָּי א ֵיָרְפא+ 'ֹ יו ּוְגָבָא7יו ְול ִּבּצֹאָת.
נּו: ַלח ִנָּתֽ �ַחל ַיֲעֶל�ה ַעל- ְוַעל     יביביביב     ְלֶמ' �ה | ָּכל-ַהַּנ �ה | ּוִמֶּז ֹו ִמֶּז ץ- ְׂשָפת� ֲאָכל לֹא-ֵעֽ הּו -ַמ0 ֹול ָעֵל1 ִיּב2

א ֹֽ יו ִמן- ְול י ֵמיָמ� ר ִּכ� � ְיַבֵּכ� ֳחָדָׁשיו ֹו ָלֽ ם ִּפְרי! ׁש ֵה�ָּמה-ִיֹּת� ל ְוָעֵל+הּו  ַהִּמְקָּד+ ֲאָכ� � ְלַמֽ ה ִפְריֹו ים ְוָהָי ֽיֹוְצִא-
ה:   ִלְתרּוָפֽ

 
 יואל ב'

ל ַעל     יחיחיחיח     ֹו ַוַּיְחֹמ+ י ֹׁשֵלַח ָלֶכם� ֶאת     יטיטיטיט     ַעּֽמֹו:-ַוְיַקֵּנ'א ְיהָו+ה ְלַאְרצ- ֹו ִהְנִנ2 ֹ�אֶמר ְלַעּמ! ה ַוּי ַען ְיהָו1 -ַוַּי2
ֹו ְולֹא ם ֹאת- ר ּוְׂשַבְעֶּת+ ֹוׁש ְוַהִּיְצָה� ֹוד ֶחְר -ַהָּדָגן� ְוַהִּתיר� ן ֶאְתֶכ'ם ע7 ם:ֶאֵּת2 ה ַּבּגֹוִיֽ י -ְוֶֽאת     ככככ     ָּפ+ ַהְּצפֹוִנ�

ם ְוִהַּדְחִּתיוJ ֶאל יק ֵמֲעֵליֶכ! �ה ּוְׁשָמָמהI ֶאת-ַאְרִח� יו ֶאל-ֶא�ֶרץ ִצָּי י וְ -ָּפָנ! ֹו ֶאלַהָּים� ַהַּקְדֹמִנ� �ם -ֹספ+ ַהָּי
יל ַלֲעֽׂשֹות: י ִהְגִּד+ ֹו ִּכ' � ַצֲחָנת� ֹו ְוַת�ַעל ֹון ְוָעָל�ה ָבְאׁש! ֲחר- ִחי-ַאל     כאכאכאכא     ָהַאֽ י ֲאָדָמ-ה ִּג�יִלי ּוְׂשָמ� יְרִא+  ִּתֽ

י יל ְיהָו+ה ַלֲעֽׂשֹות:-ִּכֽ י-ַאל     כבכבכבכב     ִהְגִּד' ֹות ִמְדָּב-ר ִּכֽ ּו ְנא� י ָדְׁשא+ י ִּכ' ֹות ָׂשַד� יְראּו� ַּבֲהמ� ֵעץ� ָנָׂש�א - ִּתֽ
ֹו ְּתֵאָנ'ה וָ  ם:ִפְרי� ּו ֵחיָלֽ י     כגכגכגכג     ֶג+ֶפן ָנְתנ' ם ִּכֽ �ה ֱאֽ"ֵהיֶכ� � ַּביהָו ֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו �י ִצּי! ן ָלֶכ7ם ֶאת-ּוְבֵנ -ָנַת'

ה ַוּי�ֹוֶרד ָלֶכ!  ה ִלְצָדָק- ֹוׁש ָּבִראֽׁשֹון:ַהּמֹוֶר+ ה ּוַמְלק+ 7ֶׁשם מֹוֶר' יקּו      כדכדכדכד     ם ֶּג ּו ַהּגֳָרנ+ֹות ָּב-ר ְוֵהִׁש' ּוָמְלא'
ר: ֹוׁש ְוִיְצָהֽ ים ִּתיר' י ָלֶכם� ֶאת     כהכהכהכה     ַהְיָקִב+ יל -ְוִׁשַּלְמִּת +ֶלק ְוֶהָחִס� ה ַהֶּי ַאְרֶּב� ים ֲאֶׁשר� ָאַכ�ל ָהֽ ַהָּׁשִנ�

ם: ר ִׁשַּל+ְחִּתי ָּבֶכֽ ֹול ֲאֶׁש' � ַהָּגד� -ם ֵחיִלי ם ֶאת     כוכוכוכו     ְוַהָּגָז ֹוַע ְוִהַּלְלֶּת! � ְוָׂשב� ֵׁשם ְיהָוה� -ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול
ם ֲאֶׁשר ֵהיֶכ� יא ְולֹא-ֱא"� ה ִעָּמֶכ+ם ְלַהְפִל- ם:- ָעָׂש' י ְלעֹוָלֽ ׁשּו ַעִּמ+ 'ֹ ֶרב      כזכזכזכז     ֵיב י ְבֶק ם ִּכ� ִויַדְעֶּת!

ֹוד ְולֹא ִני ַוֲאִנ7י ְיהָו'ה ֱא"ֵהיֶכ+ם ְוֵא�ין ע- � ָא� ם:-ִיְׂשָרֵאל י ְלעֹוָלֽ ׁשּו ַעִּמ+ 'ֹ   ֵיב



   לימודסדר ה  ]י[

 תהילים
        עב פרק

ן ְוִצְדָקְת:' ְלֶבן     אאאא     Zְׁשָּפֶטי: ְלֶמ�ֶלF ֵּת- ים ִמ ה | א]"ִה! ֶלF:-ִלְׁש"ֹמ2 ט:     בבבב     ֶמֽ 'י: ְבִמְׁשָּפֽ ין ַעְּמ:� ְבֶצ-ֶדק ַוֲעִנֶּי      ָיִד�

ה:     גגגג ֹות ִּבְצָדָקֽ ֹום ָלָע-ם ּו\ְגָבע! ל' ים ָׁש[ ּו ָהִר^ ט | עXִנֵּיי     דדדד     ִיְׂשא ק:-ִיְׁשֹּפ יַדֵּכ�א עֹוֵׁשֽ �י ֶאְבי-ֹון ִוֽ Zֹוִׁשיַע ִלְבֵנ ם י     הההה     ָע!

ּו: ִעם  יָרא' ֽ ים:-יִ ֹור ּדֹוִרֽ ַח ּד� 'י ָי\ֵר! Zֵרד ְּכָמָט�ר ַעל     וווו     ָׁש-ֶמׁש ְוִלְפֵנ ְרִביִב! -ֵי -ז ִּכ\ ֶרץ:ֵּג ְפַרח     זזזז     ים ַזְרִז'יף ָאֽ ֽ -יִ
ֹום ַעד ל! ב ָׁש\ יק ְוֹר' יו ַצִּד- ַח:-ְּבָיָמ' י ָיֵרֽ �ם ַעד     חחחח     ְּבִל' Zֵיְרְּד ִמָּי ר ַעד-ְו -ם ּו\ִמָּנָה! ֶרץ:-ַאְפֵסי-ָי ּו      טטטט     ָאֽ Zָפָניו ִיְכְרע� ְל

 \ כּו:ִצִּי-ים ְו ר ְיַלֵחֽ יו ָעָפ' יבּו:     יייי     ֹאְיָב! א ֶאְׁשָּכ'ר ַיְקִרֽ א ּו\ְסָב! יבּו ַמְלֵכ'י ְׁשָב' Zִאִּיים ִמְנָח�ה ָיִׁש- י ַתְרִׁש�יׁש ְו     יאיאיאיא     ַמְלֵכ_

ֹו ָכל-ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ים ָּכל- ל' 'ם ַיַֽעְבֽדּוהּו:- ְמָלִכ- י     יביביביב     ּגֹויִ ֵאין-ִּכֽ י ְוֽ \ָעִנ! -ַע ְו Zִּציל ֶאְבי�ֹון ְמַׁשֵּו 'ר ֽלֹו:-ַי Zֹחס ַעל     יגיגיגיג     ֹעֵז -ָי
�ים י ֹות ֶאְביֹוִנ יַע:ַּד�ל ְוֶאְבי-ֹון ְוַנְפׁש+ ר ָּדָמ�ם ְּבֵעיָנֽיו:     ידידידיד     ֹוִׁשֽ Zֵמָחָמס ִיְגַא�ל ַנְפָׁש-ם ְוֵייַק+ ֹוF ּו י ְוִיֶּתן     טוטוטוטו     ִמּת� לֹוJ -ִויִח!

יד ָּכל ֹו ָתִמ- א ְוִיְתַּפֵּל�ל ַּבֲעד� ָב' ְנֽהּו:-ִמְּזַהaב ְׁש` ֹום ְיָבֲרֶכֽ ּי! י ִפַּסת     טזטזטזטז     ַה\ ים -ְיִה ִר' אׁש ָה` aֹ ר | ָּבָאֶרץJ ְּבר ַּב2
ֶרץ: �ֶׂשב ָהָאֽ יר ְּכֵע ִע! יצּו ֵמ\ �ׁש ַּכְּלָבנ�ֹון ִּפְרי-ֹו ְוָיִצ' ם ִלְפֵניי ְׁשמ2 ְיִה      יזיזיזיז     ִיְרַע עֹוָל! ְרכּו  ֶׁשֶמׁשJ -ֹו ְלֽ ֹו ְוִיְתָּב' מ' ֹון ְׁש` aִיּנ

ֹו ָּכל 'ם ְיַאְּׁשֽרּוהּו:-ב- "ִהים ֱא"ֵה�      יחיחיחיח     ּגֹויִ Zה ֱא� ּוF | ְיהָו ֹות ְלַבּֽדֹו:ָּבר ה ִנְפָלא� ּוF |      יטיטיטיט     י ִיְׂשָרֵא-ל עֵֹׂש+ ּוָבר
Zבֹודֹו ֶאת ֹו ְל̀עֹוָל'ם ְוִיָּמֵל�א ְכ ם ְּכבֹוד! ן | ְוָאמֵֽ -ֵׁש' ֵמ' ֶרץ ָא[ ל ָהָא! ד ֶּבן     ככככ     ן:ֹּכ' ִו! ֹות ָּד\ ּו ְתִפּל- י:-ָּכּל'    ִיָׁשֽ

  
 קמז פרק

ּה | ִּכי     אאאא     ְללּוָי2 י-ַה' ֹוב ַזְּמָר�ה ֱא"ֵה-ינּו ִּכֽ ה:-ט+ י      בבבב     ָנ\ִעים ָנאָו'ה ְתִהָּלֽ -ה ִנְדֵח+ �ה ְירּוָׁשַל�b ְיהָו ּבֹוֵנ
ם:     גגגג     ִיְׂשָרֵא�ל ְיַכֵּנֽס: ׁש ְלַעְּצבֹוָתֽ ּוֵרי ֵל-ב ּו\ְמַחֵּב! ם      דדדד     ָהZֹרֵפא ִלְׁשב� ֻכָּל! ים ְל\ �ה ִמZְסָּפר ַלּכֹוָכִב- מֹוֶנ
א: ֹות ִיְקָרֽ �ינּו ְוַרב     הההה     ֵׁשמ' ֹול ֲאדֹוֵנ ַח ִל\ -ָּגד� ר:ֹּכ- ֹו ֵא�ין ִמְסָּפֽ יל      וווו     ְתבּוָנת! -ה ַמְׁשִּפ+ �ים ְיהָו ְמעֹוֵד�ד ֲעָנִו
ֶרץ:-ְרָׁשִע�ים ֲעֵדי ּו ֵלא"ֵה�ינּו ְבִכּֽנֹור:     זזזז     ָאֽ ה ַזְּמר+ �ה ְּבתֹוָד- ּו ַליהָו ִים     חחחח     ֱענ� ה ָׁשַמ2 ְמַכֶּס_ |  ַהֽ

יר: ים ָחִצֽ יַח ָהִר� ין ָלָא�ֶרץ ָמָט-ר ַהַּמְצִמ+ ים ַהֵּמִכ� ב      טטטט     ְּבָעִב! ֵר! נֹוֵת�ן ִלְבֵהָמ�ה ַלְחָמ-ּה ִלְבֵנ'י ֹע\
אּו: א     יייי     ֲאֶׁש�ר ִיְקָרֽ ֹֽ ּוס ֶיְחָּפ-ץ ל א ִבְגבּוַר�ת ַהּס� ֹ ה:- ל יׁש ִיְרֶצֽ י ָהִא� Zהָוה ֶאת     יאיאיאיא     ְבׁשֹוֵק+ ְיֵרָא-יו - רֹוֶצ�ה ְי

ים ְלַחְסּֽדֹו:-ֶאת ְמַיֲחִל' Zרּוָׁשַלb ֶאת     יביביביב     ַהֽ י ְי י אֱ -ַׁשְּבִח� ְלִל+ -ה ַהֽ י     יגיגיגיג     "ַה�ִיF ִצּֽיֹון:ְיהָו ִחZַּזק ְּבִריֵח�י -ִּכֽ
:F � ִיF ְּבִקְרֵּבֽ F ָּבַנ ִיF ֵּבַר+ F:- ַהָּׂשם     ידידידיד     ְׁשָעָר- ים ַיְׂשִּביֵעֽ ִּט! ֶלב ִח\ ֹום ֵח' �ַח      טוטוטוטו     ְּגבּוֵל'F ָׁשל- ַהֹּׁשֵל

ֹו ָא-ֶרץ ַעדִאְמָר  ּוץ ְּדָבֽרֹו:- ת� ה ָיר' ֵהָר! ֶפר ְיַפֵּזֽר:     טזטזטזטז     ְמ\ ֹור ָּכֵא' פ! ַמְׁשִל�יF      יזיזיזיז     ַהֹּנֵת�ן ֶׁש�ֶלג ַּכָּצ-ֶמר ְּכ\
ד: י ַיֲעֹמֽ ֹו ִמ� ָרת! ים ִלְפֵנ'י ָק\ ֹו ְכִפִּת- ְרח� ֹו ִיְּזלּויִ      יחיחיחיח     ַקֽ ּוח! ב ר\ ֹו ְוַיְמֵס-ם ַיֵּׁש' ִים:-ְׁשַל�ח ְּדָבר� ַמִּג�יד      יטיטיטיט     ָמֽ

ל: יו ְלִיְׂשָרֵאֽ יו ּו\ִמְׁשָּפָט! ב ֻחָּק' יו ְלַיֲעֹק- ן | ְלָכל     ככככ     ְּדָבָר� א ָעָׂשה ֵכ2 ]ֹ ים ַּבל-ל ֹוי ּוִמְׁשָּפִט' ּום -ּג! ְיָדע!
ְללּוָיּֽה:    ַהֽ

 ]מז[  הלימוד סדר  

 ההע לאו אלד הזי תכה אכא ללה מהש עלם סיט ילי והו

 חהו מלה ייי נלך פהל לוו כלי לאו הקם הרי מבה יזל

 מנד כוק להח יחו ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה

 מיה עשל ערי סאל ילה וול מיכ ההה ייז רהע חעם אני

 מצר הרח ייל נמם פוי מבה נית ננא עמם החש דני והו

 מום ייה יבמ ראה חבו איע מנק דמב מחי ענו יהה ומב

ִהיל ַמאי ִנים ְלַהּצְ ֶמן ּפָ ָ ִנים ב''י ִאיּנּון. ִמׁשּ ' ד, ּפָ
ַאְרִיה ׁשֹור' ד, ּדְ ר' ד, ּדְ ֶנׁשֶ ִאיּנּון )א''ע ז''רי דף( ,ּדְ  ּדְ
ע, ַאְרִיה ִמיָכֵאל ין ַאְרּבַ יֵליהּ  ַאְנּפִ ע. ה''ֶיהוְֹ  ּדִ  ַאְרּבַ
ין ׁשֹור ַאְנּפִ ְבִריֵאל ְוִאיהוּ , ּדְ ' ד. ה''ַיהוַֹ  ְוִאיּנּון, ּגַ
ין ר ַאְנּפִ ֶנׁשֶ . ה''ִיהוְֹ  ְוִאיּנּון, נּוִריֵאל ְוִאיהוּ , ּדְ
חֹות, ְמָמָנן ְוִאיּנּון חַ  ד''סֶ חֶ  ּתְ ין, ת''ֶאמֶ  ד''ּפַ ְרּגִ  ּדַ
ְתַלת ָנן ְואֹוְקמּוהָ . ֲאָבָהן ּדִ  ֵהן ֵהן ָהָאבֹות, ַרּבָ

ָבה ִקין. ַהֶמְרּכָ ן ְנהֹוִרין ְוַסּלְ ּבָ  ְוִאיּנּון. ק''ַיּבֹ ְלֻחׁשְ
 ַסךְ . י''ֲאֹדנָ  ה''ֶאְהיְ  ה''ְיהוָֹ , ִיְמלֹוךְ  ַמַלךְ  ֶמֶלךְ 
  .ק''ַיּבֹ ַהּכֹל

ִנים ִהילְלַהצְ  זֶּה ַמה ֶמן ּפָ ָ ֵנים ֵאּלוּ ? ִמׁשּ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ִנים ָעה - ּפָ ל ַאְרּבָ ָעה, ַאְרֵיה ׁשֶ ל ַאְרּבָ  ׁשֹור ׁשֶ

ָעה ל ַאְרּבָ ר ׁשֶ ֵהם, ֶנׁשֶ ע, ַאְרֵיה ִמיָכֵאל: ׁשֶ  ַאְרּבַ
ִנים ּלוֹ  ּפָ ע. ה''ֶיֹהוֶ  ׁשֶ ֵני ַאְרּבַ  ְוהּוא, ׁשֹור ּפְ

ְבִריֵאל ֵני עַאְרבַּ . ה''ַיֹהוַ  ְוֵהם, ּגַ ר ּפְ  ְוהּוא, ֶנׁשֶ
ים ְוֵהם. ה''ִיֹהוְ  ְוֵהם, נּוִריֵאל ַחת ְמֻמּנִ  ד''ֶחסֶ  ּתַ

חַ  ְרגֹות, ת''ֱאמֶ  ד''ּפַ ת ּדַ לֹׁשֶ  ּוֵפְרׁשּוהָ . ָהָאבֹות ׁשְ
ָבה ֵהן ֵהן ָהָאבֹות, ַרּבֹוֵתינוּ  ְרּכָ  ְועֹוִלים. ַהּמֶ
ּבֹון ָהאֹורֹות , לֹךְ ִימְ  ַמַלךְ  ֶמֶלךְ  ְוֵהם. ק''ַיּבֹ ְלֶחׁשְ

 . ק''ַיּבֹ - ַהּכֹל ַסךְ . י''ֲאדנָ  ה''ֶאְהיֶ  ה''ְיֹהוָ 
  

  כ"ה) ו', (דברים י ּכִ  ּוָּלנ הִּתְהיֶ  הּוְצָדקָ ס"ת    ה ה ו י    חודש אלול     יכוין בצרוף

  חרובין

  יוד הי ויו הי שתיהם בחכמה שהוא כנגד שם ראיה גי' ירא"ה גי' חרו"ב
  הרוממות ולתקן פגם הראיה ויכוין לזכות ליראה עליונה יראת

  כנו"ר בגי'חרובי"ן 
  יהנודהאי יםההולהאי ההיוההאי נ"ר יהוה כ"ו 

  ע"בדהגבורות ברי"ו אותיות למתק  - גבורהגי'  רי"וגי'  חרוב יןיכוב החרו באכילת
  
  

  

  

  

  

 

 גבורהכמנין  ורי" מספר ע"ב ג"פ

  יוד הי ויו הי –יוד הי ויו הי  -יוד הי ויו הי 



 הדר פרי עץ   ]מו[

א ּוְבִגין ל, ּדָ ל ּכָ ּדֵ ּתַ אֹוַרְייָתא ַהִמׁשְ ִטיל, ּבְ  יהּ ִמנֵּ  ּבָ
א ִחיּוָבא ֹכָכַבּיָ ֵלי ּדְ ֵדי ָלהּ  אֹוִליף ִאי. ּוַמזָּ  ּכְ

יָמא ּקּוָדָהא ְלַקּיְ ִאּלוּ , ָלאו ְוִאם. ּפִ ל ָלא ּכְ ּדַ ּתְ  ִאׁשְ
הּ  ִטיל ְוָלא, ּבָ א ִחיּוָבא ִמּנֵיהּ  ּבָ ֹכָכַבּיָ ֵלי ּדְ ל. ּוַמזָּ  ּכָ
ן ּכֵ י ׁשֶ ִאיּנּון ָהָאֶרץ ַעּמֵ . ןִלְבִעירָ  ִאְתַמְתָלן ּדְ

אֹוְקמּוהָ  ל ִעם ׁשֹוֵכב ָארּור ָעַלְייהוּ  ּדְ ֵהָמה ּכָ , ּבְ
ָלא ְטלּון ּדְ הֹון ִאְתּבָ א ִחיּוָבא ִמּנְ ֹכָכַבּיָ ֵלי ּדְ  . ּוַמזָּ

יר ֱאנֹושׁ ) קג תהלים( ָחּצִ יץ ָיָמיו ּכֶ ּצִ ֶדה ּכְ ָ ן ַהׂשּ  ּכֵ
יץ ַמר, ָיּצִ יהּ  ְוִאּתְ ם ָהִייִתי ַנַער )לז תהלים(, ּבֵ  ּגַ
. ֲעלּוָמיו ִליֵמי ָיׁשּוב) לג איוב( ְלָבַתר. יָזַקְנתִּ 

ִאיָלָנא יּצוּ  ּדְ ִאְתְקּצִ יִקין ַעְנִפין ּדְ יֵליהּ  ַעּתִ ְמחוּ , ּדִ  ְוּצָ
ִמין ַקּדְ ִמּלְ ְרׁשֹוי ּכְ ׁשָ ָעְלָמא ָאַהְדרוּ , ּבְ ִמין ּבְ ַקּדְ ִמּלְ . ּכְ

. עּוְליִמין ָעְלָמא ְלַהאי ְוִאְתַהְדרוּ , ָסִבין ִמיתוּ 
שׁ  ָרָזא ינוּ ְוַהיְ  ְמַחּדֵ א ּדִ ִריךְ  קּוְדׁשָ ָכל הּוא ּבְ  יֹום ּבְ

ִמיד ה ּתָ ית ַמֲעׂשֵ ֵמִתין. ְבֵראׁשִ ָכל ֶאֶלף ּדְ  יֹוָמא ּבְ
ין ׁשִ ָכל ֶאֶלף ּוִמְתַחּדְ  . יֹוָמא ּבְ

ח ְוַיִין )קד תהלים( ּמַ א, ֱאנֹושׁ  ְלַבב ְיׂשַ  ִייָנא ּדָ
אֹוַרְייָתא ָהִכי. ּדְ ןכְּ , ַיִין ָסִליק ּדְ ּבַ  ּוַמה. ד''סוֹ  חּוׁשְ

ִריךְ  ן''ַייִ  ָלא, ְוָחִתים ָסִתים ְלֶמֱהִוי ּצָ ךְ  ּדְ  ִיְתְנּסַ
ִריךְ  ָהִכי אּוף. ָזָרה ְלֲעבֹוָדה  ָסִתים ְלֶמֱהִוי ּצָ
אֹוַרְייָתא סֹוד ְוָחִתים יָלהּ  ָרִזין ְוָכל, ּדְ  ְוָלא, ּדִ

ְקָיין ּתַ א ִאׁשְ ה ִדיןַעבְ  ְלַמָגָנא ְוָלאו. ִליֵרָאיו ֶאּלָ ּמָ  ּכַ
קּוִדין ַיִין ּפִ יהּ  ּוְמָבְרִכין, ּבַ א ּבֵ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּלְ , הּוא ּבְ

ֵרי ֵליהּ  ִאית ְוַיִין ְווִנין ּתְ ר, ּגַ יָנא, ְוסּוָמק ִחיּוָ  ּדִ
ַיִין ּתֹוֶסֶפת' ב ְוַהְיינוּ , ְוַרֲחֵמי  . ּבַ
ַגְווָנא ּנָה ּכְ ׁשֹוׁשַ ָרא ּדְ ור. ְוסּוָמָקא ִחיּוָ טְ  ִחּוָ  ָראִמּסִ
יִמיָנא ְטָרא סּוָמק, ּדִ ָמאָלא ִמּסִ ׂשְ   .ּדִ

א. ְלֵמיַמר ֵליהּ  ֲהָוה ֵלב, ֱאנֹושׁ  ְלַבב ּוַמאי  ֶאּלָ
ב ָמסּור ֵלב ִאית  ֱאלִֹהים ב''ל ְוִאיּנּון. ַלּלֵ

עֹוָבָדא ית ּדְ ְבֵראׁשִ ית ִמן' ב, ּדִ ֵראׁשִ  ִמן' ל, ּבְ
ל ְלֵעיֵני ָרֵאל ּכָ ְנָייָנא ב''ל ִאיהוּ , ִיׂשְ א. ּתִ  ב''לֵ  ּדָ

ַנִים ב''לֵ  ָקא ׁשְ ךְ  ַסּלְ ְעּתָ ַמְנָיא ֲחַסר, ּדַ , ב''ְלע ּתְ
ִאיהוּ  ְבָעה ִאיּנּון. ַוְיֻכּלוּ  ּדְ ית ְיֵמי ׁשִ ֵראׁשִ . ּבְ

ִמיָנָאה ית ְיֵמי' ז. ִהיא ַמאי ּתְ ֵראׁשִ  ֵסֶפר ֶזה ִעם, ּבְ
ָבן, ב''ע ֶזה. ָאָדם ּתֹוְלדֹות חּוׁשְ ַיִין ּבְ  . ּבְ

  

ּום ל, ֶזה ּוִמׁשּ ל ּכָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתֹוָרה ַהּמִ ל ּבַ ּטֵ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
לֹות ּכֹוָכִבים ִחּיּוב ֵדי אֹוָתהּ  לֹוֵמד ִאם, ּוַמזָּ  ּכְ
ִאּלוּ  - לֹא ְוִאם. ִמְצוֹוֶתיהָ  ְלַקּיֵם ל לֹא ּכְ ּדֵ ּתַ  ִהׁשְ

הּ  ל ְולֹא, ּבָ ּנוּ  ִבּטֵ לֹות ּכֹוָכִבים ִחּיּוב ִמּמֶ ל. ּוַמזָּ  ּכָ
ן ּכֵ לוּ  ָהָאֶרץ יַעמֵּ  ׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ֲארוּ , ִלְבֵהמֹות ׁשֶ ּבֵ  ׁשֶ

ל ִעם ׁשֵֹכב ָארּור )כז דברים( ֲעֵליֶהם ֵהָמה ּכָ , ּבְ
ּלֹא לוּ  ׁשֶ ּטְ ל ִחּיּוב ֵמֶהם ִהְתּבַ לֹות ּכֹוָכִבים ׁשֶ  .ּוַמזָּ

ָחִציר ֱאנֹושׁ  )קג תהלים( ִציץ ָיָמיו ּכֶ ֶדה ּכְ ָ ן ַהׂשּ  ּכֵ
ם ָהִייִתי ַנַער )לז שם( ּבוֹ  ְוֶנֱאַמר ָיִציץ י ּגַ . ָזַקְנּתִ
ךְ  ַאַחר ִאיָלן. ֲעלּוָמיו ִליֵמי ָיׁשּוב )לג איוב( ּכָ  ׁשֶ

ְקְצצוּ  ּנִ יִקים ֲעָנִפים ׁשֶ ּלוֹ  ַעּתִ מוֹ  ְוָצְמחוּ  ׁשֶ  ִמּקֶֹדם ּכְ
יו ָרׁשָ ׁשָ ִמּקֶֹדם ָבעֹוָלם ָחְזרוּ , ּבְ , ְזֵקִנים ֵמתוּ . ּכְ

ה ָלעֹוָלם ְוָחְזרוּ  שׁ  סֹוד ֶזהוּ וְ . ֲעָלִמים ַהזֶּ ַחּדֵ ּמְ  ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ָכל הּוא ּבָ ִמיד יֹום ּבְ ה ּתָ  ַמֲעׂשֵ

ית ִתים, ְבֵראׁשִ ּמֵ ָכל ֶאֶלף ׁשֶ ים, יֹום ּבְ ׁשִ  ּוִמְתַחּדְ
ָכל ֶאֶלף  .יֹום ּבְ
ח ְוַיִין ּמַ  ֵיין ֶזה - )קד תהלים( ֱאנֹושׁ  ְלַבב ְיׂשַ

ךְ . ַהּתֹוָרה ּכָ בּ , ַיִין עֹוֶלה ׁשֶ ֶחׁשְ יִ  ּוַמה. ד''סוֹ  ֹוןּכְ  ן''ּיַ
ּלֹא ְוָחתּום ָסתּום ִלְהיֹות ָצִריךְ  ךְ  ׁשֶ  ַלֲעבֹוָדה ִיְתַנּסֵ
ם, ָזָרה ךְ  ּגַ  סֹוד ְוָחתּום ָסתּום ִלְהיֹות ָצִריךְ  ּכָ

ִקים ְולֹא, סֹודֹוֶתיהָ  ְוָכל, ַהּתֹוָרה  ַרק, אֹוָתם ַמׁשְ
ים ְלִחּנָם ְולֹא. ִליֵרָאיו ה עֹוׂשִ ּמָ ִין ִמְצוֹות ּכַ ּיַ  ּבַ

דֹושׁ  ֶאת ּבוֹ  ּוְמָבְרִכים רּוךְ  ַהּקָ ִין. הּוא ּבָ  ֵישׁ  ְוַלּיַ
ֵני ין, ְוָאדם ָלָבן - ְגָוִנים ׁשְ ' ב ְוַהְינוּ , ְוַרֲחִמים ּדִ

ִין ּתֹוֶסֶפת ּיַ  . ּבַ
מוֹ  ּנָה ּכְ ה ְלָבָנה ׁשֹוׁשַ ד ָלָבן. ַוֲאֻדּמָ  ָאדם, ָיִמין ִמּצַ
ד ֹמאל ִמּצַ  .ׂשְ
ה ּוַמה א! לֹוַמר לוֹ  ָהָיה ֵלב? ֱאנֹושׁ  בְלבַ  זֶּ  ֶאּלָ
ּיֵשׁ  ל ֱאלִֹהים ב''ל ְוֵהם, ְלֵלב ָמסּור ֵלב ׁשֶ  ׁשֶ

ה ית ַמֲעׂשֵ ית' ב, ְבֵראׁשִ ֵראׁשִ ֵעיֵני' ל, ִמּבְ ל ִמּלְ  ּכָ
ָרֵאל ִני ב''ל ֶזהוּ . ִיׂשְ ַנִים ב''ל ב''ל ֶזה. ׁשֵ  - ׁשְ

מֹוֶנה ָחֵסר, ד''ס הּוא, ב''ְלע ׁשְ  ֵהם .ַוְיֻכּלוּ  ׁשֶ
ְבָעה ית ְיֵמי ׁשִ ִמיִני. ְבֵראׁשִ ְבָעה? ַמהוּ  ׁשְ  ְיֵמי ׁשִ

ית  ֶזה. ָאָדם ּתֹוְלדת ֵסֶפר ֶזה )ה בראשית( ִעם ְבֵראׁשִ
ּבֹון ב''ע ֶחׁשְ ַיִין ּבְ  . ּבְ
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ּו ֶאת     אאאא     ְלל� ּה | ַהֽ ְללּוָי2 Zהָוה ִמן-ַה' ים:-ְי ּוהּו ַּבְּמרֹוִמֽ ְלל! ּוהּו     בבבב     ַהָּׁשַמ-ִים ַהֽ\ ְלל' ַמְלָאָכ-יו - ָכל ַהֽ
ּוהּו ָּכל ְלל! יו:-ַהֽ\ ּוהּו ָּכל     גגגג     ְצָבָאֽ ְלל! ַח ַה\ Zְללּוהּו ֶׁש�ֶמׁש ְוָיֵר- ֹוְכֵבי ֽאֹור:- ַהֽ Zְללּוהּו ְׁשֵמ�י      דדדד     ּכ' ַהֽ

ִים: ל ַהָּׁשָמֽ ִים ֲאֶׁשר | ֵמַע_ \ַהַּמ! ְללּו ֶאת     הההה     ַהָּׁשָמ-ִים ְו Zַהֽ ֽ אּו:-יְ �ה ְוִנְבָרֽ י הZּוא ִצָּו -ה ִּכ     וווו     ֵׁש�ם ְיהָו

�ד ְלעֹוָל-ם ָחק  א ַיֲעֽבֹור:-ַוַּיֲעִמיֵד�ם ָלַע �ֹ ן ְול ּו ֶאת     זזזז     ָנ\ַת! ְלל� Zהָוה ִמן-ַהֽ ים ְוָכל-ְי ִּניִנ! -ָהָא-ֶרץ ַּת\
ה ְדָבֽרֹו:     חחחח     ְּתֹהֽמֹות: ה עָֹׂש' ָעָר! ּוַח ְס\ ֹור ר' Zָבָרד ֶׁש�ֶלג ְוִקיט- ים ְוָכל     טטטט     ֵא�ׁש ּו ֹות ֵע'ץ - ֶהָהִר' ְּגָבע-
י ְוָכל ִר! ים:- ְּפ\ 'ה ְוָכל     יייי     ֲאָרִזֽ ַחָּי ֹור ָּכָנֽ ף:-ַהֽ ֶמׂש ְוִצּפ' ים -ֶאZֶרץ ְוָכל-ַמְלֵכי     יאיאיאיא     ְּבֵהָמ-ה ֶר\! ִר! ים ָׂש\ ְלֻאִּמ-

ֶרץ:-ְוָכל ְפֵטי ָאֽ ים ְוַגם     יביביביב     ֹׁש' ים -ַּבחּוִר' ֹות ְז\ֵקִנ! ים:-ִעםְּבתּול- ּו | ֶאת     יגיגיגיג     ְנָעִרֽ י- ְיַהְלל ה ִּכֽ ם ְיהָו! -ֵׁש_
ֹו ַעל ֹוד! ֹו ה\ ֹו ְלַבּד- �ב ְׁשמ� ִים:-ִנְׂשָּג ֶרץ ְוָׁשָמֽ ָכל     ידידידיד     ֶא' ֹו ְּתִהָּלה ְלֽ Yֶרן | ְלַעּמ  ֶרם ֶק2 �י -ַוָּי יו ִלְבֵנ ֲחִסיָד!

ם Zְׂשָרֵאל ַעֽ ְללּוָיּֽה:-ִי ֹו ַהֽ    ְקֹרב!

 
 סה פרק

יר:     אאאא     ֹור ְלָדִו'ד ִׁשֽ ַח ִמְזמ! ֹון ּו\      בבבב     ַלְמַנֵּצ' ים ְּבִצּי- ִה' ה ֱא"[ ה ְתִהָּל^ ִמָּי_ ַע      גגגג     ֶנֽ ֶדר:-ְל:! ְיֻׁשַּלםְל: ֻדֽ ֹׁשֵמ'
י: ָּכל ֶד! אּו:-ְּתִפָּל-ה ָע\ ר ָיֹבֽ ם:     דדדד     ָּבָׂש' ה ְתַכְּפֵרֽ ינּו ַאָּת' ָׁשֵע! �ְברּו ֶמ-ִּני ְּפ\ י ֲעZֹוֹנת ָּג י |      הההה     ִּדְבֵר� ַאְׁשֵר

ְבַח�ר ּוְתקָ  ::ִּתֽ ׁש ֵהיָכֶלֽ !ֹ ד ּוב ֵּביֶת-: ְק\ Zְׂשְּבָעה ְּבט� י: ִנ ֶר' ן ֲחֵצ` aִיְׁשֹּכ Jֲעֵננּו      וווו     ֵרבZֹות | ְּבֶצ�ֶדק ַּת ֹוָרא2 נ
ח ים:-ַקְצֵוי- ָּכל ֱא"ֵה�י ִיְׁשֵע-נּו ִמְבָט' �ם ְרֹחִקֽ ֶרץ ְוָי ה:     זזזז     ֶא\! ר ִּבְגבּוָרֽ ֹו ֶנ\ְאָז! ים ְּבֹכח- ין ָהִר�     חחחח     ֵמִכ�

ים:  ֹון ְלֻאִּמֽ ם ַוֲהמ' ֹון ַּגֵּליֶה! Zִּמים ְׁשא' ֹון ַי יַח | ְׁשא� ּו |      טטטט     ַמְׁשִּב יְרא2 ֵאיַוִּי ֹוָצֽ Zָצֹות ֵמאֹוֹתֶת-י: מ -יְֹׁשֵב�י ְק
ין: �ֶרב ַּתְרִנֽ ֶקר ָוֶע ָּנה ֶּפ�ֶלג ֱאZ      יייי     ֹב+ ת ַּתְעְׁשֶר! ָה ַרַּב_ Yְקֶק aֶרץ | ַוְּתֹׁש ְדָּת ָהָא2 ין ָּפַק' "ִהים ָמ�ֵלא ָמ-ִים ָּתִכ'

ם ִּכי ָגָנ! ן ְּתִכיֶנָֽה:-ְּד\ ָּנה ִצְמָח'ּה     יאיאיאיא     ֵכ' ֹמְגֶג! ים ְּת\ יָה ִּבְרִביִב' ֵּוה ַנֵח�ת ְּגדּוֶד- Zְּתָלֶמ�יָה ַר :F     יביביביב     ְּתָבֵרֽ
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י ָאַמר יא ִרּבִ ֵוה ִחּיָ א ִיםַהמַ  ִמּקְ יק ּדָ ַכד. ַצּדִ  ּדְ
ִים ְלִמְקֵוה ָמָטא ִתיב ַהּמַ ְרא ּכְ י ֱאלִֹהים ַוּיַ  ּכִ
יק ִאְמרוּ ) ג ישעיה, (ּוְכִתיב טֹוב י ַצּדִ . טֹוב ּכִ
י ָרֵאל ָאַמר יֹוֵסי ִרּבִ ְכִתיב. ִאיהוּ  ִמְקֵוה ִיׂשְ , ּדִ

ָרֵאל ִמְקֵוה) יז ירמיה( י. ְייָ  ִיׂשְ יא ִרּבִ  ָאַמר ִחּיָ
א יקצַ  ּדָ ְכִתיב ַהְינוּ . ּדִ ים ָקָרא ּדִ ִגין. ַיּמִ  ּבְ

ְנָחִלין ְלהוּ  ּוְנָהִרין וַמּבּוִעין ּדִ  ְוִאיהוּ  לֹון ָנִטיל ּכֻ
א ְמקֹוָרא ֹכּלָ א ָנִטיל ְוִאיהוּ  ּדְ ִגיֵני ּכֹּלָ ךְ  ּבְ  ּכָ
ים א ְוַעל. ַיּמִ ְרא ּדָ י ֱאלִהים ַוּיַ , ּוְכִתיב טֹוב ּכִ

יק ִאְמרוּ ) ג ישעיה(  . טֹוב יכִּ  ַצּדִ
ים ּוְבִגין ִאְתְרׁשִ ין ַאְפִרישׁ  ִאיהוּ  ּדְ  יֹוָמא ּבֵ

ָמר ְוָלא ִלְתִליָתָאה ַקְדָמָאה י ִאּתְ  טֹוב ּכִ
ַגַוְייהוּ  ָהא. ּבְ יֹוָמא ּדְ ִליָתָאה ּבְ ת ּתְ  ַאְרָעא ָעְבּדַ

ַהאי ֵמֵחיָלא ִאיִבין יק ּדְ ְכִתיב. ַצּדִ  ַוּיֹאֶמר ּדִ
א ֱאלִהים ְדׁשֵ אדֶּ  ָהָאֶרץ ּתַ ב ׁשֶ  ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעׂשֶ

ִרי ֵעץ ִרי ֵעץ ַמאי. ּפְ א. ּפְ ַעת ֵעץ ּדָ  טֹוב ַהּדַ
ִאיהוּ  ָוָרע ין ָעִביד ּדְ ה. ּוֵפִרין ִאיּבִ ִרי עֹוׂשֶ א ּפְ  ּדָ

יק ָעְלָמא ְיסֹוד ַצּדִ  . ּדְ
ָכל ְלִמינוֹ  ֵני ּדְ א ּבְ ִאית ְנׁשָ א רּוָחא לֹון ּדְ יׁשָ . ַקּדִ
ִאיהוּ  א ּדְ הַ  ִאיּבָ ים ִאיָלָנא הּואּדְ הוּ  ָרׁשִ  ּבְ

יָמא ִרית, ִאיהוּ  ּוַמאי. ְלִמינוֹ  ְרׁשִ ִרית ֹקֶדשׁ  ּבְ  ּבְ
לֹום  ָעאִלין ְלִמינוֹ , ְלִמינוֹ  ְמֵהיְמנּוָתא ּוְבֵני. ׁשָ
ן ְוָלא ְרׁשָ יהּ  ִמְתּפָ יק. ִמּנִ ה ְוַצּדִ ִרי עֹוׂשֶ . הּוא ּפְ

יַקת ִאְתַעְבַרת ִאיָלָנא ְוַההּוא  ִריפְּ  ַההּוא ְוַאּפִ
ַההּוא ְלִמינוֹ . ְלִמינוֹ  ה ּדְ ִרי עֹוׂשֶ  ְדֶיהֵוי ּפְ

וֵתיהּ  ּוָ  . ּכַ
ָאה ָדֵמי ַמאן חּוָלֵקיהּ  ַזּכָ יהּ  ּדְ  ְוַעל. ְוְלֲאבֹוי ְלִאּמֵ

ן יָמא ּכֵ א ְרׁשִ יׁשָ יֹוָמא ַקּדִ ִמיָנָאה ּבְ ִגין ּתְ  ּבְ
ִיְדֵמי יהּ  ּדְ ָרַעת ְוַכד .ְלִאּמֵ ְלָייא ִאְתּפְ  ְוִאְתּגַ

א יָמאְרשִׁ  יׁשָ ִגין ַקּדִ ִיְדֵמי ּבְ א ְוַעל. ְלֲאבֹוי ּדְ  ּדָ
ִרי ֵעץ א ּפְ א ּדָ ה. ִאּמָ ִרי עֹוׂשֶ א ּפְ ִרית ּדָ  ֹקֶדשׁ  ּבְ

ִיְדֵמי ְלִמינוֹ . ֲאבֹוי ים ֵליהּ  ּדְ יהּ  ְוִאְתְרׁשִ  . ּבֵ
ר  ּבוֹ  ֶזַרע. בוֹ  ַזְרעוֹ . ָהָאֶרץ ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאׁשֶ
ֵעי א. בוֹ  ַזְרעוֹ  ַמאי. ֵליהּ  ִמּבָ . ּבוֹ  ו''ָוא ֶזַרע ֶאּלָ

אי הּוא ָהִכי ָהָאֶרץ ַעל ָהא. ַוּדַ  ַזְרָעא ַההּוא ּדְ
ֵדי  .ַאְרָעא ַעל ַאׁשְ

י ָאַמר יא ַרּבִ ִים ִמְקֵוה, ִחּיָ יק ֶזה ַהּמַ . ַצּדִ
יעַ  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ִים ְלִמְקֵוה ׁשֶ תּוב, ַהּמַ ְרא ּכָ  ֱאלִֹהים ַוּיַ

י י יקַצדִּ  ִאְמרוּ  ְוָכתּוב, טֹוב ּכִ י. טֹוב ּכִ  יֹוֵסי ַרּבִ
ָרֵאל, ָאַמר תּוב, ִמְקֶוה הּוא ִיׂשְ ּכָ ) יז ירמיה( ׁשֶ
ָרֵאל ִמְקֵוה י '.ה ִיׂשְ יא ַרּבִ יק ֶזה, ָאַמר ִחּיָ , ַצּדִ
תּוב ַמה ַהְינוּ  ּכָ ֶ ים ָקָרא ׁשּ ּום. ַיּמִ ָחִלים ִמׁשּ ּנְ  ׁשֶ

ם ֶאת, ּוְנָהרֹות ּוַמְעָינֹות ּלָ  ּואְוה, נֹוֵטל הּוא ּכֻ
קֹור ל ַהּמָ ּום. ַהּכֹל נֹוֵטל ְוהּוא ַהּכֹל ׁשֶ ךְ  ִמׁשּ  ּכָ

ים ְרא ֶזה ְוַעל. ַיּמִ י ֱאלִֹהים ַוּיַ  ְוָכתּוב, טֹוב ּכִ
יק ִאְמרוּ  י ַצּדִ  . טֹוב ּכִ

ּום הּוא ּוִמׁשּ ם ׁשֶ ין ִהְפִריד, ִנְרׁשַ  ִראׁשֹון יֹום ּבֵ
י ִליׁשִ ְ י ֶנֱאַמר ְולֹא ַלׁשּ יֵניֶהם טֹוב ּכִ ֲהֵרי, ּבֵ  ׁשֶ

ּיֹום י ּבַ ִליׁשִ ְ ָתה ַהׁשּ רֹות ָהָאֶרץ ָעׂשְ  ִמּכֹחַ  ּפֵ
יק ּדִ ה ַהּצַ תּוב, ַהזֶּ ּכָ א ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר ׁשֶ ְדׁשֵ  ּתַ
א ָהָאֶרץ ׁשֶ ב ּדֶ ִרי ֵעץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעׂשֶ  זֶּה ַמה. ּפְ

ִרי ֵעץ ַעת ֵעץ ֶזה? ּפְ הּוא, ָוָרע טֹוב ַהּדַ ה ׁשֶ  עֹוׂשֶ
ים ה. תּוֵפרוֹ  ִאּבִ ִרי ֹעׂשֶ יק ֶזה - ּפְ  ְיסֹוד ַצּדִ
 . עֹוָלם
ל -  ְלִמינוֹ  ל ׁשֶ ֵני ּכָ שׁ  ָאָדם ּבְ ּיֵ  רּוחַ  ָלֶהם ׁשֶ

ה הּוא, ְקדֹוׁשָ ִרי ׁשֶ אֹותוֹ  ּפְ ם ִאיָלן ׁשֶ ֶהם רֹוׁשֵ  ּבָ
ּום ם ּוָמה. ְלִמינוֹ  ִרׁשּ ִרית ֶזהוּ ? ָהֹרׁשֶ  ֹקֶדשׁ  ּבְ
ִרית לֹום ּבְ  ְלִמינוֹ , ינוֹ ְלמִ  ָהֱאמּוָנה ּוְבֵני. ׁשָ

ּנוּ  ִנְפָרִדים ְולֹא ִנְכָנִסים יק, ִמּמֶ ה ְוַצּדִ ִרי עֹוׂשֶ  ּפְ
ר ִאיָלן ְואֹותוֹ . הּוא ִרי אֹותוֹ  ּומֹוִציא ִמְתַעּבֵ  ּפְ

ל ְלִמינוֹ , ְלִמינוֹ  ה אֹותוֹ  ׁשֶ ִרי עֹוׂשֶ ְהֶיה ּפְ ּיִ  ׁשֶ
 . ְכמֹותוֹ 
ֵרי ל ֶחְלקוֹ  ַאׁשְ ּדֹוֶמה ִמי ׁשֶ , ִביוּוְלאָ  ְלִאּמוֹ  ׁשֶ
ן ְוַעל ם ּכֵ דֹושׁ  ֹרׁשֶ ּיֹום ַהּקָ ִמיִני ּבַ ְ ֵדי ַהׁשּ  ּכְ

ְדֶמה ּיִ ְפָרע. ְלִאּמוֹ  ׁשֶ ּנִ ה ּוְכׁשֶ ּלֶ ם ּוִמְתּגַ  ֹרׁשֶ
דֹושׁ  ֵדי ַהּקָ ְדֶמה ּכְ ּיִ ִרי ֵעץ ֶזה ְוַעל. ְלָאִביו ׁשֶ  - ּפְ

ה. ֵאם זוֹ  ִרי ֹעׂשֶ ִרית זוֹ  - ּפְ . ָאִביו ֹקֶדשׁ  ּבְ
יִּ  - ְלִמינוֹ  ם לוֹ  ְדֶמהׁשֶ  . ּבוֹ  ְוֵיָרׁשֵ
ר  ּבוֹ  ֶזַרע? בוֹ  ַזְרעוֹ  - ָהָאֶרץ ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאׁשֶ
ה ַמה! ִלְהיֹות ָצִריךְ  א? בוֹ  ַזְרעוֹ  זֶּ  ו''ָוא ֶזַרע ֶאּלָ

ךְ  - ָהָאֶרץ ַעל. ּבוֹ  אי הּוא ּכָ ֲהֵרי, ַוּדַ  אֹותוֹ  ׁשֶ
 .ָהָאֶרץ ַעל ָזַרק ֶזַרע
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יָנא ָקם א ּבּוּצִ א ַעל, ְוָאַמר ַקִדיׁשָ ִתיב ּדָ  ָקִניִתי, ּכְ
ָחָזָאת. ה''ְיהוָֹ  ֶאת ִאישׁ  , ַהּקֶֹדשׁ  רּוחַ בְּ  ֵליהּ  ּדְ

ֲעִתיִדין נֹוי ּדַ ת ְלֵמיַתב ּבְ ּכַ ִלׁשְ ִזית ּבְ  ָהִכי ְואֹוף. ַהּגָ
י ן ֶאְלָעָזר ִרּבִ ָדת ּבֶ ֲהָוה, ּפְ ִחיָקא ּדְ ֲעָתא ֵליהּ  ּדְ , ׁשַ
ָלא א ֵליהּ  ֲהָוה ּדְ ת ְמֶעֶרב ֲחרּוִבין ַקב ֶאּלָ ּבָ  ׁשַ

ת ְלֶעֶרב ּבָ מוֹ , ׁשַ י ּכְ ַתר, ַהאי ֲאַמאי. ֲחִניָנא ְלִרּבִ  ּבָ
ֲהַות ת ּדַ ל, ְואֹוֶמֶרת ַנְפַקת קֹול ּבַ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ  ּכֻ
א ִניזֹון ֵאינוֹ  ִביל ֶאּלָ ׁשְ ִני ֲחִניָנא ּבִ א. ּבְ  ִאיהוּ  ֶאּלָ
ִרים ָחַרב, קֹוֶדם ּגָ ִאיהוּ ', י ִמן ב''ק ּדְ  אּוף. ק''ַיּבֹ ּדְ
א ֵליהּ  ֲהָוה ָלא ָהִכי ָאת. ֲחרּוִבין ַקב ֶאּלָ ' י ּדְ

ִאיִהי', ב ְלָאת ְנִביעוּ  ַאְתָיא ּוִמּנֵיהּ , ִיחּוד יהוּ אִ   ּדְ
ָרָכה שׁ  ּוִמּנֵיהּ , ֹקֶדשׁ  ְוִאיִהי, ּבְ ִאיִהי', ק ִאְתַקּדָ  ּדְ

יה י. ִקדּוׁשֵ ָדת ְוִרּבִ ִרים ּפְ יֵליהּ  ֲחרּוִבין ְלֶמֱהִוי ּגָ  ּדִ
ִאיּנּון, ב''ק ה''קְ  ּדְ  ֲהָוה ָלא ָהִכי אּוף, ָרָכה''בְּ  דּוׁשָ
א יהּ לֵ  ן ִאּיֹוב ָהִכי אּוף, ֲחרּוִבין ַקב ֶאּלָ  ְיָבָמה ּבֶ

א ּוְבִגין, ֲהָוה שׁ  ּדָ ִאיַרע ַמה ַעל, ִאְתַעּנָ ָבר לוֹ  ּדְ . ּכְ
ָלא ְוִאיּנּון א ָרָזא ַיְדֵעי ּדְ ֵני ַאְמֵרי, ּדָ י ּבְ  ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ
ְזכּוָתא ָלאו ְלָיא ּבִ ָתא ּתַ א, ִמּלְ ָלא ֶאּלָ ַמזָּ ְליָ  ּבְ  אּתַ

ָתא ָחָזא ְלַאְבָרָהם ֲחֵזיָנא ְוָהא. ִמּלְ ֵליהּ  ּדְ ַמזָּ , ּבְ
ָלא ָרא ֵליהּ  ְלֶמֱהִוי ָעִתיד ֲהָוה ּדְ א, ּבְ ִריךְ  ְוקּוְדׁשָ  ּבְ
יק הּוא יב, ְלָבָרא ֵליהּ  ַאּפִ ִדְכּתִ  )טו בראשית( ּכְ

א ה אֹותוֹ  ַוּיֹוּצֵ ט ַוּיאֶמר ַהחּוּצָ , ְוַאְקמּוהָ '. ְוגוֹ  ַהּבֶ
א יהּ לֵ  ְדָאַמר ַטְגִנינּות ּצֵ ךְ  ֵמִאּצְ ּלָ  ְוֶהֱעָלהוּ , ׁשֶ

ט לוֹ  ְוָאַמר, ֵמַהּכָֹכִבים ְלַמְעָלה ַמְיָמה ָנא ַהּבֶ ָ  ַהׁשּ
ין ָהָכא ַעד. ַהּכָֹכִבים ּוְספֹור ָנן ִמּלִ ַרּבָ ִריךְ , ּדְ  ְוּצָ

א ֶדֶרךְ  לֹון ְלָפְרׁשָ ר ּבְ  . ִנְסּתָ
א ל, ֲחֵזי ּתָ ְרָיין ּכָ ָעְלָמא ּבִ ִאְתְייִהיַבת םקֹודֶ , ּדְ  ּדְ

ָרֵאל אֹוַרְייָתא ְלָיין ֲהווֹ , ְלִיׂשְ ָלא ּתַ ַמזָּ  ַוֲאִפיּלוּ , ּבְ
ֵני י ּבְ ַתר ֲאָבל. ּוְמזֹוֵני ַחּיִ ִאְתְייִהיַבת ּבָ  אֹוַרְייָתא ּדְ

ָרֵאל יק, ְלִיׂשְ א ֵמִחּיּוָבא לֹון ַאּפִ ֹכָכַבּיָ ֵלי ּדְ . ּוַמזָּ
גִ . ֵמַאְבָרָהם אֹוִליְפָנא ְוָדא ֲהווֹ  יןּבְ נֹוי ֲעִתיִדין ּדַ  ּבְ

ָלא ִאיִהי, ֵמַאְבָרָהם' ה ְלַקּבְ ה ּדְ ָ י ֲחִמׁשּ  חּוָמׁשֵ
ַמר. ּתֹוָרה ִאּתְ הּ  ּדְ ה )ב בראשית( ּבָ  תֹוְלדֹות ֵאּלֶ

ַמִים ָ ְרָאם ְוָהָאֶרץ ַהׁשּ ִהּבָ ה, ּבְ ָרָאם' ּבְ  ָאַמר. ּבְ
ִגין, ְלַאְבָרָהם ִאתֹוָסף' ה ַהאי ּבְ ָמךְ  ּדְ ׁשְ ַמִיםהַ , ּבִ ָ  ׁשּ

ךְ  ְחּתָ ֵלי ּכָֹכַבָיא ְוָכל, ּתַ ְנִהיִרין ּוַמזָּ ה ּדִ  ְולֹא'. ּבְ
א, עֹוד ַמר ֶאּלָ ִאּתְ הּ  ּדְ ם, ְזַרע ָלֶכם א''הֵ  ּבָ  ּוְזַרְעּתֶ
הֵ  י )כא בראשית(. א''ּבְ ָחק ּכִ ִיּצְ ֵרא ּבְ  . ָזַרע ְלךָ  ִיּקָ

ה ְמנֹוָרה ָקם דֹוׁשָ תּוב ֶזה ַעל, ְוָאַמר ַהּקְ  יתבראש( ּכָ

ָרֲאָתה. ה''ְיֹהוָ  ֶאת ִאישׁ  ָקִניִתי )ד רּוחַ  אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ֲעִתיִדים ַהּקֶֹדשׁ  ָניו ׁשֶ ֶבת ּבָ ת ָלׁשֶ ּכַ ִלׁשְ ִזית ּבְ  .ַהּגָ

ךְ  ְוַגם י ּכָ ן ִאלָעָזר ַרּבִ ָדת ּבִ ָהְיָתה, ּפְ  לוֹ  ְדחּוָקה ׁשֶ
ָעה ָ ּלֹא, ַהׁשּ א לוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ֵמֶעֶרב ָחרּוִבים ַקב ֶאּלָ

בָּ  ת ְלֶעֶרב תׁשַ ּבָ מוֹ , ׁשַ י ּכְ ה. ֲחִניָנא ְלַרּבִ ? ֶזה ָלּמָ
ְצָאה ְלַאַחר ּיָ ת ׁשֶ ל: ְואֹוֶמֶרת קֹול ּבַ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ  ּכֻ
א ִנזֹּון ֵאינוֹ  ִביל ֶאּלָ ׁשְ ִני ֲחִניָנא ּבִ א. ּבְ  הּוא ֶאּלָ
ַרם ֶהֱחִריב ֹקֶדם ּגָ הּוא', י ִמן ב''קַ  ׁשֶ ם. ק''ַיּבֹ ׁשֶ  ּגַ
ךְ  א לוֹ  ָיההָ  לֹא ּכָ אֹות, ָחרּוִבים ַקב ֶאּלָ  ִהיא' י ׁשֶ

ּנָה, ִיחּוד ָאה ּוִמּמֶ ִהיא', ב ָלאֹות ְנִביָעה ּבָ  ׁשֶ
ָרָכה ּנָה, ֹקֶדשׁ  ְוִהיא, ּבְ שׁ  ּוִמּמֶ ִהיא, ק ִמְתַקּדֵ  ׁשֶ
י. ֹקֶדשׁ  ן ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ָדת ּבֶ ַרם ּפְ  ָחרּוִבים ִלְהיֹות ּגָ
ּלוֹ  ֵהם, ב''קַ  ׁשֶ ם. ָרָכה''בְּ  הֻדשָּׁ ''קְ  ׁשֶ ךְ  ּגַ  לֹא ּכָ
א לוֹ  ָהָיה ם. ָחרּוִבים ַקב ֶאּלָ ךְ  ּגַ ן ִאּיֹוב ּכָ  ְיָבָמה ּבֶ
ּום, ָהָיה ָבר ַמה ַעל ֶנֱעַנשׁ  ֶזה ּוִמׁשּ ּכְ ֶ . לוֹ  ֵאַרע ׁשּ
ּלֹא ְוֵהם ִנים, ָאְמרוּ , ֶזה סֹוד ָיְדעוּ  ׁשֶ ים ּבָ  ַחּיִ

לּוי ִבְזכּות לֹא ּוְמזֹונֹות ָבר ּתָ א ,ַהּדָ ל ֶאּלָ ַמזָּ  ּבְ
לּוי ָבר ּתָ ָרָאה ַאְבָרָהם ֶאת ָרִאינוּ  ֲהֵרי. ַהּדָ  ׁשֶ

לוֹ  ּלֹא ְבַמזָּ ן לוֹ  ִלְהיֹות ָעִתיד ָהָיה ׁשֶ דֹושׁ , ּבֵ  ְוַהּקָ
רּוךְ  מוֹ , ַהחּוָצה הֹוִציאוֹ  הּוא ּבָ תּוב ּכְ ּכָ  )טו שם( ׁשֶ
ט ַוּיֹאֶמר ַהחּוָצה ֹאתוֹ  ַוּיֹוֵצא  ּוהָ ּוֵפְרשׁ '. ְוגוֹ  ַהּבֶ
ָאַמר ךְ  ֵמִאְצַטְגִנינּות ֵצא: לוֹ  ׁשֶ ּלְ  ְוֶהֱעָלהוּ , ׁשֶ

ט: לוֹ  ְוָאַמר, ֵמַהּכֹוָכִבים ְלַמְעָלה  ָנא ַהּבֶ
ַמְיָמה ָ אן ַעד. ַהּכֹוָכִבים ּוְסֹפר ַהׁשּ ְבֵרי ּכָ  ּדִ
ֶדֶרךְ  אֹוָתם ְלָפֵרשׁ  ְוָצִריךְ , ַרּבֹוֵתינוּ  ר ּבְ   .ִנְסּתָ

ל, ּוְרֵאה ּבֹא ִרּיוֹ  ּכָ ָנה ֹקֶדם, ָהעֹוָלם תּבְ ּתְ ּנִ  ׁשֶ
ָרֵאל ַהּתֹוָרה ל ְתלּוִיים ָהיוּ  ְלִיׂשְ ַמזָּ ִנים ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ּבָ

ים ָנה ַאַחר ֲאָבל. ּוְמזֹונֹות ַחּיִ ּתְ ּנִ  תֹוָרה ׁשֶ
ָרֵאל לֹות ּכֹוָכִבים ֵמִחּיּוב אֹוָתם הֹוִציא, ְלִיׂשְ , ּוַמזָּ

ּום, ֵמַאְבָרָהם ָלַמְדנוּ  ְוֶזה  ֲעִתיִדים ָבָניו ָהיוּ שֶׁ  ִמׁשּ
ל ִהיא, ֵמַאְבָרָהם' ה ְלַקּבֵ ה ׁשֶ ָ י ֲחִמׁשּ , תֹוָרה ֻחְמׁשֵ

ּנֱֶאַמר הּ  ׁשֶ ה )ב שם( ּבָ ַמִים תֹוְלדֹות ֵאּלֶ ָ  ְוָהָאֶרץ ַהׁשּ
ְרָאם ִהּבָ ה, ּבְ ָרָאם' ּבְ ְגַלל: ְלַאְבָרָהם ָאַמר. ּבְ  ּבִ

ּנֹוְסָפה ַהזּוֹ ' ַהה ְמךְ  ׁשֶ ַמִים, ְלׁשִ ָ יךְ  ַהׁשּ ְחּתֶ  ְוָכל ּתַ
לֹות ַהּכֹוָכִבים זָּ ִאיִרים ְוַהּמַ ּמְ ה ׁשֶ , עֹוד ְולֹא'. ּבַ

א ּנֱֶאַמר ֶאּלָ הּ  ׁשֶ . ֶזַרע ָלֶכם א''הֵ  )מז בראשית( ּבָ
ם הֵ  ּוְזַרְעּתֶ י .א''ּבְ ֵרא ְבִיְצָחק ּכִ  .ָזַרע ְלךְ  ִיּקָ



 הדר פרי עץ   ]מד[

 לוזים / שקדים / ערמונים
  

 

 
 )קס"א: פרשת ויצא' א ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו ערמונים או שקדים לוזים או יקחו

ח )ל בראשית( ּקַ ל ַיֲעֹקב לוֹ  ַוּיִ ', ְוגו ִלְבְנה ַמּקַ
ין ִניּתִ א , ַמּתְ א ִקְטֵרי, ְדעֹוָבָדא ְרעּוּתָ , ִדְמֵהיְמנּוּתָ

ָקְלָיא ָקָלא ָקל ַער ּדְ א ֵמֵעיָלא ִאּתְ ּתָ  ֲאַנן ,ְלּתַ
יִחין ּתִ ָלא. ֲהִויָנן ַעְייִנין ּפְ ְלּגְ  ֵמֵעיָלא ַאְסַחר ּגַ
ה א ָקל, ִסְטִרין ְלַכּמָ ָער ְנִעימּוּתָ ָערוּ . ִאּתְ  ִאּתְ
ִמיִכין ַנְייִמין א ּדְ יְנּתָ ׁשִ חֹוֵריהֹון ּדְ  ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא, ּבְ

ָלן ּכְ ֵבִדין, אּוְדִנין ֲאִטיִמין. ָחָמאן ְוָלא, ִמְסּתַ  ּכְ
אדְ  א. ָיְדִעין ְוָלא ַנְייִמין, ִלּבָ  ָקְייָמא אֹוַרְייּתָ

ְייהוּ  יִחין ְוָלא, ַקּמַ ּגִ ה ָיְדֵעי ְוָלא ַמׁשְ ּמָ ָלן ּבְ ּכְ , ִמְסּתַ
א. ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן לוּ  ָקִלין ָרַמאתּ  אֹוַרְייּתָ ּכָ  ִאְסּתְ
ין ׁשִ חוּ , ִטּפְ ּתְ עּון, ַעְייִנין ּפִ ְנּדְ ִישְׁ  ַמאן ֵליתּ . וּתִ חּדְ , ּגַ
ַיְרִכין ַמאן ְוֵליתּ  ֱהוּון ָמה ַעד, אּוְדֵניהּ  ּדְ גוֹ  ּתֶ  ּבְ

ְייכוּ  חשֹוָכא ְרעּוּתַ לוּ . ּדִ ּכָ ִלי, ְלִמְנַדע ִאְסּתַ ּגְ  ְוִאּתְ
נִהיר ְנהֹוָרא ְלכֹון  . ּדְ

ִזְמָנא ֵליָמא ְדַיֲעֹקב ּבְ ַאְרָעא ָעאקוּ  ִמּגוֹ , ׁשְ  ּוְרׁשוּ  ּדְ
גוֹ , ָאֳחָרא ין ּבְ ְרּגִ ָחה ּוְכָרִאיןנ ּדַ הוּ  ּדָ  ּוָבִריר, ְלֻכּלְ
יהּ  ַעְדֵביהּ  חּוַלק , ֲחׁשֹוָכא ִמּגוֹ  ְנהֹוָרא. ְוַאְחַסְנּתֵ

א א ִמּגוֹ  ָחְכְמּתָ ׁשּוּתָ ד ְלָמאֵריהּ  ֵליהּ  ְואֹוִקיר, ִטּפְ  ּכַ
גוֹ  ָקִאים ֲהָוה א ּבְ אל ְרׁשּוּתָ א ַעל. ָזר ּדְ יב ּדָ ּתִ , ּכְ

ה לֹא )כט ישעיה( ה ולא ַיֲעֹקב ֵיבֹושׁ  ַעּתָ ָניו ַעּתָ  ּפָ
 . ֶיֱחורוּ 

, יהבֵ דְ עָ לְ  יהקֵ לָ חוֹ לְ  יהלֵ  יררִ בָּ , בקֹ עֲ יַ  לוֹ  חקַּ יִּ וַ 
, חלָ . ורוָ חִ  וןוַ גָ , אינָ מִ יְ דִ  ארָ טְ סִ , חלָ  הנָ בְ לִ  לקַ מָ 
, אאלָ מֹ שְ דִ  ארָ טְ סִ  אדָ , זלוּ וְ . יםמִּ דָ  יהוּ אִ  ארָ טְ סִ 
 הוּ לְ ּכֹוְ . אדָ בְּ  אדָּ  יללִ כָּ , ןמוֹ רְ עָ וְ . אדָ ורְ וָ כְּ  אקַ מָ סוּ 
. הוּ בְּ  אקָ לְ סָ וְ , יהונֶ וַ גָ בְּ  אורַ וָ חִ  אינָ מִ יְ  ידחִ אָ 
 יןרֵ תְ לִ  ידחִ אָ דְ  בגָ  לעָ  ףאָ דְ , ןבַ לַ הָ  ףשֹ חְ מָ  יבתִּ כְ דִּ 
 יףלִ גְ אָ וְ , אינָ מִ יְ  רטָ סְ לִ  יהקֵ לָ חוֹ  לטַ נָ , יןרִ טְ סִ 
 ירֵ קְ אִ  יןדֵ כְּ , ארָ טְ סִ  יאִ הָ בְ וְ  ארָ טְ סִ  יאִ הָ בְ , אלָ ּכֹבְּ 
 . אלָ כֹ בְּ  יםלִ שְ , יםלִ שְ  רבָ גְּ 

ח ּקַ ל לוֹ  ַוּיִ ָנה'. ְוגוֹ  ִלְבֶנה ַמּקַ ל ָהָרצֹון. ִמׁשְ  ׁשֶ
ה ֲעׂשֶ ֵרי, ַהּמַ ל ַהּקֹול קֹול, ָהֱאמּוָנה ִקׁשְ  ׁשֶ
ְעָלה ִמְתעֹוֵרר, ַהּקֹולֹות ה ִמּמַ  ָהִיינוּ  ָאנוּ . ְלַמּטָ
תּוֵחי ל. ֵעיַנִים ּפְ ְלּגַ ְעָלה סֹוֵבב ַהּגַ ה ִמּמַ  ְלַכּמָ
ל קֹול, ְצָדִדים  ִהְתעֹוְררוּ . ִהְתעֹוֵרר ְנִעימּות ׁשֶ
ִנים ִמים ְיׁשֵ ָנה ִנְרּדָ ֵ ׁשּ ְנִחיֵריֶהם ׁשֶ  יֹוְדִעים ְולֹא, ּבִ
ִלים ְולֹא ּכְ ְבֵדי, ָאְזַנִים ֲאטּוֵמי, רֹוִאים ְולֹא ִמְסּתַ  ּכִ
ִנים, ֵלב  םִלְפֵניהֶ  עֹוֶמֶדת ַהּתֹוָרה, יֹוְדִעים ְוֵאין ְיׁשֵ
יִחים ְולֹא ּגִ ה יֹוְדִעים ְולֹא ַמׁשְ ּמֶ ִלים ּבַ ּכְ , ִמְסּתַ

: קֹולֹות ְמִריָמה ַהּתֹוָרה. רֹוִאים ְולֹא רֹוִאים
לוּ  ּכְ ים ִהְסּתַ ׁשִ ְתחוּ , ִטּפְ  ִמי ֵאין. ְוֵתְדעוּ  ָהֵעיַנִים ִיּפָ
יחַ  ּגִ ׁשְ ּיַ ין ִמי ֵאין, ׁשֶ ְרּכִ ּיַ ְהיוּ  ָמַתי ַעד. ָאְזנוֹ  ׁשֶ  ּתִ

תֹוךְ  ָכה ּבְ ל ַהֲחׁשֵ לוּ ? ְרצֹוְנֶכם ׁשֶ ּכְ , ָלַדַעת ִהְסּתַ
ה ּלֶ ִאיר ָהאֹור ָלֶכם ְוִיְתּגַ  .ַהּמֵ

ְזַמן ֲעֹקב ּבִ ּיַ ֵלם ׁשֶ ָ ָרה ִמּתֹוךְ , ַהׁשּ ל ַהּצָ  ָהָאֶרץ ׁשֶ
תֹוךְ , ַאֶחֶרת ְוָרׁשּות ָרגֹות ּבְ ָחה ָזרֹות ּדְ  ֶאת ּדָ

ם ּלָ  ִמּתֹוךְ  ָהאֹור, ְוַנֲחָלתוֹ  ּגֹוָרלוֹ  ֵחֶלק ּוָבַחר, ּכֻ
ָכה ׁשּות ִמּתֹוךְ  ָחְכָמה, ַהֲחׁשֵ ּפְ ד, ַהּטִ  ֶאת ְוִכּבֵ

ָהָיה, ִרּבֹונוֹ  ׁשֶ תֹוךְ  עֹוֵמד ּכְ ל ָהָרׁשּות ּבְ . ָזר ֵאל ׁשֶ
ן ַעל תּוב ּכֵ ה לֹא )כט ישעיה( ּכָ  ַיֲעֹקב ֵיבֹושׁ  ַעּתָ
ה ְולֹא ָניו ַעּתָ  .ֶיֱחָורוּ  ּפָ
ח ּקַ ַחר ,)ל בראשית( ַיֲעֹקב לוֹ  ַוּיִ  ְלֶחְלקוֹ  לוֹ  ּבָ

ל, ּוְלגֹוָרלוֹ  ֶון, ָיִמין ַצד, ַלח ִלְבֶנה ַמּקַ , ַלח. ָלָבן ּגָ
ל ַצד הּוא ִים ׁשֶ ל ַצד ֶזה, ְולּוז. ַהּמַ ֹמאל ׁשֶ ְ , ַהׂשּ
ָוֹרד ָאדם לּול, ְוַעְרמֹון. ּכְ ֶזה ֶזה ּכָ ם. ּבָ  אֹוֵחז ְוֻכּלָ

ִמין ָבן ַהּיָ ִצְבעוֹ  ַהּלָ תּובשֶׁ , ָבֶהם ְועֹוֶלה ּבְ  ַמְחּשף ּכָ
ָבן ַאף, ַהּלָ ב ַעל ׁשֶ אֹוֵחז ּגַ ֵני ׁשֶ ָדִדים ִלׁשְ  לֹוֵקחַ , ַהּצְ
ם ְוֶנְחָקק, ָיִמין ְלַצד ֶחְלקוֹ  ֻכּלָ ַצד, ּבְ  ּוְבַצד ֶזה ּבְ

ֵלם ֶגֶבר ִנְקָרא ָאז, ֶזה ֵלם, ׁשָ ּכֹל ׁשָ  . ּבַ

 

ְראוַ      ר"ת    הה  י וחודש כסליו     יכוין בצרוף בי ּיַ ַנֲעִניהַ  ָאֶרץהָ  ֹוׁשֵ   )י"א נ', בראשית( ּכְ
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ָאה יִ  חּוָלֵקיהֹון ַזּכָ ָרֵאלּדְ ִאּנּון ׂשְ ין ּדְ יׁשִ  ְוַדְמָיין ַקּדִ
ין יׁשִ א ְוַעל. ְלַקּדִ אי ּדָ ִתיב ַוּדַ ) ס ישעיה, (ּכְ

ךְ  ם ְוַעּמֵ ּלָ יִקים ּכֻ ם. ַצּדִ ּלָ יִקים ּכֻ אי ַצּדִ ָהא. ַוּדַ  ּדְ
ְמָיין ּוְלָהֵני ָנְפקוּ  ֵמָהֵני ִאין. ּדַ ָעְלָמא ִאּנּון ַזּכָ  ּבְ

ין ֲאֵתי ּוְבָעְלָמא ּדֵ  ) ב''ע לג דף. (ּדְ
י ָאַמר יא ִרּבִ ִתיב ִחּיָ ה) ונא י ירמיה, (ּכְ  עֹוׂשֶ
ֹכחוֹ  ֶאֶרץ ה ַמאי. ּבְ א ֶאֶרץ עֹוׂשֶ א ּדָ ִריךְ  קּוְדׁשָ  ּבְ
ֹכחוֹ . ְלֵעיָלא הּוא א ּבְ י ּדָ ֵבל ֵמִכין. ק''ַצּדִ  ּתֵ

ָחְכָמתוֹ  ֵבל. ּבְ א ּתֵ א ֶאֶרץ ּדָ ְלַתּתָ ָחְכָמתוֹ . ּדִ  ּבְ
א ְכִתיב ֶצֶדק ּדָ ּפֹוט) ט תהלים( ְוהּוא ּדִ ֵבל ִיׁשְ  ּתֵ

ֶצֶדק ה. ּבְ א ֶאֶרץ עֹוׂשֶ א ּדָ ִריךְ  קּוְדׁשָ , הּוא ּבְ
הּוא ה. ָאְרחֹוי ּוַמְתִקין ַאְרָעא ַמְתִקין ּדְ . ּוְבּמָ
ֹכחוֹ  ְדָקֲאָמָרן ּבְ  . ּכִ
י ַאְתָוון ָאַמר ְיהּוָדה ִרּבִ ִליָפן ּבְ י ּגְ ִרּבִ  ֶאְלָעָזר ּדְ
ַאתְ  קּוְטֵרי ִאית ֲחָדא ְקִטיִרין ב''כ ָווןּדְ ֵרין. ּכְ  ּתְ

א ַאְתָוון  ָנִחית ּוְדָסִליק ָנִחית ְוָדא ָסִליק ּדָ
א ְוִסיָמן. ָסִליק ּוְדָנִחית  ךְ ''אַ ) מה ישעיה( ּדָ

 . ל''אֵ  ךְ ''בָּ 
י יְקָלא ִטיְפָסא ָאַמר יֹוֵסי ִרּבִ ׁשִ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ  ּבְ

ה) יט ויקרא( ְוִסיָמן. ַקְייָמא ִמּדָ ָקל ּבְ ִמׁשְ '. ְוגו ּבְ
ָקל ן ִמׁשְ ַקְייָמא ִליׁשָ ֶאְמָצִעיָתא ּדְ  ָדא ְוָרָזא. ּבְ

ֶקל) ל שמות( ִתיב ַהּקֶֹדשׁ  ׁשֶ יהּ  ּוֹמאְזַנִים. ּכְ  ּבֵ
ָמא ֹמאְזַנִים ָמאן. ְוִאְתָקלוּ  ַקְייָמן , ָאֵמר ְדַאתְּ  ּכְ

 ָקְייִמין ְוֻכְלהוּ . ֶצֶדק ֹמאְזֵני) יט ויקרא(
ָקל ִמׁשְ שֶׁ  ּבְ י. ַהּקֶֹדשׁ  ֶקלּבְ  ָאַמר ְיהּוָדה ִרּבִ
ֶקל ׁשֶ א ַהּקֶֹדשׁ  ּבְ  . ַהּקֶֹדשׁ  רּוחַ  ּדָ
י ָאַמר ִתיב ִיְצָחק ִרּבִ ְדַבר) לג תהלים, (ּכְ  ְייָ  ּבִ

ַמִים יו ּוְברּוחַ  ַנֲעׂשוּ  ׁשָ ל ּפִ ְדַבר. ְצָבָאם ּכָ  ְייָ  ּבִ
ַמִים ין. ַנֲעׂשוּ  ׁשָ ַמָיא ִאּלֵ א ׁשְ ִאְתֲעבִ  ִדְלַתּתָ  ידוּ ּדְ
ְדַבר ַמִים ּבִ ְלֵעיָלא ׁשָ רּוחַ . ּדִ יק. ּבְ ַאּפִ  ַעד ָקָלא ּדְ
ָמֵטי ָנִגיד ָנָהר ְלַההּוא ּדְ ְסִקין ְוָלא ְוָנִפיק ּדְ  ּפָ
יו ּוְברּוחַ . ְלָעְלִמין ֵמימֹוי ל ּפִ ְלהוּ . ְצָבָאם ּכָ  ּכֻ
ֵאי ּתָ רּוחַ  ָקְייִמין ּתַ ִאיהוּ  ּבְ ַכר ּדְ ) קד תהלים. (ּדְ
ֶקה ִרי ֵמֲעִלּיֹוָתיו יםָהרִ  ַמׁשְ יךָ  ִמּפְ ע ַמֲעׂשֶ ּבַ ׂשְ  ּתִ
ֶקה. ָהָאֶרץ  ֲעִלּיֹוָתיו ָמאן. ֵמֲעִלּיֹוָתיו ָהִרים ַמׁשְ

ְדָקֲאָמָרן ְכִתיב. ּכִ  ַהְמָקֶרה) קד תהלים, (ּדִ
ִים ִרי. ֲעִלּיֹוָתיו ַבּמַ יךָ  ִמּפְ ע ַמֲעׂשֶ ּבַ ׂשְ . ָהָאֶרץ ּתִ
ָנִגיד ָנָהר ְדַההּוא ָרָזא א יקְוָנפִ  ּדְ  ֲהָדא ְלַתּתָ
ה ִדְכִתיב הּוא ִרי עֹוׂשֶ ר ּפְ ' ְוגו בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאׁשֶ
ָמר ְוָהא  : ִאּתְ

ֵרי ל ֶחְלָקם ַאׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ֵהם ִיׂשְ ים ׁשֶ  ְקדֹוׁשִ
ים ְודֹוִמים אי ֶזה ְוַעל, ִלְקדֹוׁשִ תּוב ַוּדַ  ישעיה( ּכָ

ךְ ) סח ם ְוַעּמֵ ּלָ יִקים ּכֻ ם. ַצּדִ ּלָ יִקים ּכֻ א ַצּדִ , יַוּדַ
ֲהֵרי ה ׁשֶ ה ָיְצאוּ  ֵמֵאּלֶ ֵריֶהם. ּדֹוִמים ּוְלֵאּלֶ  ַאׁשְ

עֹוָלם ה ּבָ א ּוָבעֹוָלם ַהזֶּ  )ב''ע לג דף(. ַהּבָ
י ָאַמר יא ַרּבִ תּוב, ִחּיָ ה) ונא י ירמיה( ּכָ  ֹעׂשֵ
ֹכחוֹ  ֶאֶרץ ה ַמה. ּבְ ה זֶּ דֹושׁ  ֶזה? ֶאֶרץ ֹעׂשֵ  ַהּקָ
רּוךְ  ֹכחוֹ . ְלַמְעָלה הּוא ּבָ יק ֶזה -  ּבְ  ֵמִכין. ַצּדִ
ֵבל ָחְכָמתוֹ  ּתֵ ֵבל. ּבְ ה ֶאֶרץ זוֹ  - ּתֵ ַמּטָ ּלְ . ׁשֶ

ָחְכָמתוֹ  תּוב, ֶצֶדק ֶזה - ּבְ ּכָ  ְוהּוא) ט תהלים( ׁשֶ
ּפֹט ֵבל ִיׁשְ ֶצֶדק ּתֵ ה. ּבְ דֹושׁ  ֶזה - ֶאֶרץ ֹעׂשֵ  ַהּקָ
רּוךְ  ְתִקין הּוא ּבָ ּמַ ָרֶכיהָ  ּוַמְתִקין ֶאֶרץ ׁשֶ , ּדְ
ה ֹכחַ ? ּוַבּמֶ ִפי, ּבְ ָאַמְרנוּ  ּכְ  .ׁשֶ
י אֹוִתּיֹות, ָאַמר ְיהּוָדה ַרּבִ ל ֲחקּוקֹות ּבְ י ׁשֶ  ַרּבִ

ֵרי ֵישׁ  ֶאְלָעָזר ִרים ָהאֹוִתּיֹות ִקׁשְ ִים ֶעׂשְ ּתַ  ּוׁשְ
ֶאָחד ְקׁשּוִרים י. ּכְ ּתֵ  ְוזוֹ  עֹוָלה זוֹ , אֹוִתּיֹות ׁשְ
עֹוָלה, יֹוֶרֶדת ּיֹוֶרֶדת יֹוֶרֶדת ְוׁשֶ  ַמןְוִסי. עֹוָלה ְוׁשֶ

 . ל''אֵ  ךְ ''בָּ  ךְ ''אַ ) מה ישעיה( - ֶזה
י ׁשֹון, ָאַמר יֹוֵסי ַרּבִ ל ַהּלָ ָקל ׁשֶ  עֹוֵמד ִמׁשְ

ֶאְמַצע ה) יט ויקרא( - ְוִסיָמן, ּבָ ִמּדָ ָקל ּבְ ִמׁשְ  ּבְ
ָקל'. ְוגוֹ  עֹוֵמד ָלׁשֹון - ִמׁשְ ֶאְמַצע ׁשֶ  סֹוד ְוֶזה. ּבָ

ֶקל) ל שמות( תּוב ַהּקֶֹדשׁ  ׁשֶ  ִיםּוֹמאְזנַ . ּכָ
ְקלוּ  ּבוֹ  עֹוְמִדים מוֹ ? ֹמאְזַנִים ֵאיֶזה. ְוִנׁשְ  ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ם, ֶצֶדק ֹמאְזֵני) יט ויקרא( ׁשֶ  ְוֻכּלָ
ָקל עֹוְמִדים ִמׁשְ ֶקל ּבְ ׁשֶ י. ַהּקֶֹדשׁ  ּבְ  ְיהּוָדה ַרּבִ

ֶקל, ָאַמר ׁשֶ  .ַהּקֶֹדשׁ  רּוחַ  זוֹ  - ַהּקֶֹדשׁ  ּבְ
י ָאַמר תּוב, ִיְצָחק ַרּבִ ְדַבר) לג תהלים( ּכָ ' ה ּבִ

ַמִים יו ּוְברּוחַ  ַנֲעׂשוּ  ׁשָ ל ּפִ ְדַבר. ְצָבָאם ּכָ ' ה ּבִ
ַמִים ַמִים ֵאּלוּ  - ַנֲעׂשוּ  ׁשָ ה ׁשָ ַמּטָ ּלְ ֲעׂשוּ  ׁשֶ ּנַ  ׁשֶ
ְדַבר ַמִים ּבִ ַמְעָלה ׁשָ ּלְ רּוחַ . ׁשֶ הֹוִציא - ּבְ  קֹול ׁשֶ

יעַ  ַעד ִהּגִ ֹוֵפעַ  ָנָהר ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ׁשּ  ְולֹא ְויֹוֵצא ׁשֶ
יו ּוְברּוחַ . ְלעֹוָלִמים ֵמיָמיו ֹוְסִקיםפ ל ּפִ  ּכָ

ל -  ְצָבָאם ְחּתֹוִנים ּכָ רּוחַ  עֹוְמִדים ַהּתַ הּוא ּבָ  ׁשֶ
ֶקה) קד שם. (ָזָכר ִרי ֵמֲעִלּיֹוָתיו ָהִרים ַמׁשְ  ִמּפְ

יךְ  ע ַמֲעׂשֶ ּבַ ׂשְ ֶקה. ָהָאֶרץ ּתִ  ָהִרים ַמׁשְ
ה ַמה, ֵמֲעִלּיֹוָתיו מוֹ ? ֲעִלּיֹוָתיו זֶּ ָאַמְרנוּ  ּכְ , ׁשֶ

תּוב ּכָ ִים ַהְמָקֶרה) שם( ׁשֶ ִרי. ֲעִלּיֹוָתיו ַבּמַ  ִמּפְ
יךְ  ע ַמֲעׂשֶ ּבַ ׂשְ ל סֹוד - ָהָאֶרץ ּתִ  ָנָהר אֹותוֹ  ׁשֶ
ֹוֵפעַ  ׁשּ ה ְויֹוֵצא ׁשֶ תּוב ֶזהוּ . ְלַמּטָ ּכָ ה ׁשֶ ִרי ֹעׂשֶ  ּפְ

ר ֵאר ַוֲהֵרי', ְוגוֹ  בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאׁשֶ  . ִנְתּבָ
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ַתח י ּפָ ם) מג ישעיה, (ְוָאַמר ֶאְלָעָזר ִרּבִ  ַאּתֶ
י' ְייָ  ְנֻאם ֵעַדי ר ְוַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ ְדעוּ  ְלַמַען ּבָ  ּתֵ

ם'. ְוגוֹ  ְוַתֲאִמינוּ  ין, ֵעַדי ַאּתֶ ָרֵאל ִאיּנּון ִאּלֵ . ִיׂשְ
ין, ְוָתֵניָנן א ִאיּנּון ִאּלֵ ַמּיָ ְכִתיב, ְוַאְרָעא ׁשְ  ּדִ

ַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ֹוִתיֲהִעיד) ל דברים( ָ  ַהׁשּ
ָרֵאל ֲאָבל. ָהָאֶרץ ְוֶאת ין ָסֲהִדין ִאיּנּון ִיׂשְ  ִאּלֵ
ין ַעל ַמָיא, ִאּלֵ א ְוַאְרָעא ּוׁשְ  ָסֲהִדין, ְוֹכּלָ

י. ָעַלְייהוּ  ר ְוַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ א, ּבָ , ַיֲעֹקב ּדָ
ְכִתיב ה ַעְבִדי ִלי ַוּיֹאֶמר) מט ישעיה( ּדִ  ָאּתָ

ָרֵאליִ  ר ׂשְ ךָ  ֲאׁשֶ ָאר ּבְ ) ל ירמיה, (ּוְכִתיב, ֶאְתּפָ
ה יָרא ַאל ְוַאּתָ י ּתִ ַאְמֵרי ְוִאית. ַיֲעֹקב ַעְבּדִ א ּדְ  ּדָ

ִוד י ְוָדִוד. ּדָ יב, ִאְקֵרי ַעְבּדִ ְכּתִ  ּוְלַמַען ְלַמֲעִני, ּדִ
ִוד י ּדָ ר ַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ א, ּבָ ִוד ּדָ ָאה ּדָ  . ִעּלָ

ְדעוּ  ְלַמַען י ְוָתִבינוּ  ִלי ְוַתֲאִמינוּ  ּתֵ . הּוא ֲאִני ּכִ
י ַמאי ִאְתָרִעיִתי. הּוא ֲאִני ּכִ ַההּוא ּדְ ִוד ּבְ , ּדָ

שׁ  הּוא, ֲאָנא. ַיֲעֹקב ּוְבַההּוא  לֹא ְלָפַני. ַמּמָ
ָתֵניָנן, ֵאל נֹוַצר א ְקָרא, ּדְ ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

ְכִתיב, ֵאל ְלַיֲעֹקב קְ ) לג בראשית, (ּדִ  לוֹ  ָראַוּיִ
ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאל א. ִיׂשְ ִריךְ  קּוְדׁשָ  ָקָרא הּוא ּבְ

 נֹוַצר לֹא ְלָפַני, ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא. ֵאל ְלַיֲעֹקב
ךְ  ּוְבִגין. ִיְהֶיה לֹא ְוַאֲחַרי ֵאל א. הּוא ֲאִני, ּכָ  ּכֹּלָ

ָמה ַמר ּכְ ִאּתְ ָהא, ִיְהֶיה לֹא ְוַאֲחַרי. ּדְ ִוד ּדְ  ָהִכי ּדָ
ְתֵריהּ  ִאית אוְולָ , ִאְקֵרי  . ָאֳחָרא ּבַ
א ד, ֲחֵזי ּתָ ָרא ּכַ א ּבָ ִריךְ  קּוְדׁשָ , ָעְלָמא הּוא ּבְ

ל ַאְתִקין ה ּכָ ה ִמּלָ ל, ּוִמּלָ ִסְטרֹוי ְוַחד ַחד ּכָ . ּבְ
ִאין ֵחיִלין ָעַלְייהוּ  ּוָמֵני  ֲאִפיּלוּ  ָלךָ  ְוֵלית. ִעּלָ

א ּבָ ַאְרָעא ְזֵעיָרא ִעׂשְ ֵלית, ּבְ  ֵחיָלא ֵליהּ  ּדְ
ָאה א ִעּלָ ָעְבִדין ַמה ְוָכל. ְלֵעיּלָ ָכל ּדְ , ְוַחד ַחד ּבְ

ָכל ַמה ְוָכל א, ָעִביד ְוַחד ַחד ּדְ  הּוא ּכֹּלָ
ְתִקיפוּ  ַהִהיא ּבִ ָאה ֵחיָלא ּדְ ְמָמָנא, ִעּלָ  ָעֵליהּ  ּדִ
א הוּ . ְלֵעיּלָ ִזיִרין ִנמּוִסין ְוֻכּלְ יָנא ּגְ יָנא ַעל, ִמּדִ  ּדִ
יָנא ְוַעל, ַנְטִלין ָנִפיק ַמאן ֵלית. ַקְייִמין ּדִ  דף( ּדְ

 . ְלַבר ִקּיּוֵמיהּ  ִמן) ב''ע ו''פ
הוּ  ֵרי יֹוָמא ִמן, ְמָמָנן ְוֻכּלְ ִאְתּבְ , ָעְלָמא ּדְ

ְקָדן ְלטֹוִנין ִמְתּפַ ל ַעל ׁשִ ה ּכָ ה ִמּלָ הוּ . ּוִמּלָ  ְוֻכּלְ
ָאה ָאֳחָרא ִנימּוָסא ַעל ַנְטִלין ַנְטִלין, ִעּלָ ל ּדְ  ּכָ

ָמה .ְוַחד ַחד יב ּכְ ְכּתִ ָקם, ּדִ עֹוד ַוּתָ  ַלְיָלה ּבְ
ן ּתֵ  .ְלַנֲערֹוֶתיהָ  ְוֹחק ְלֵביָתהּ  ֶטֶרף ַוּתִ

ַתח י ּפָ ם, ְוָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ ' ה ְנֻאם ֵעַדי ַאּתֶ
י ר ְוַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ ְדעוּ  ְלַמַען ּבָ  ְוַתֲאִמינוּ  ּתֵ

ם'. ְוגוֹ  ָרֵאל ֵהם ֵאּלוּ , ֵעַדי ַאּתֶ  ֵאּלוּ , ִנינוּ ְושָׁ . ִיׂשְ
ַמִים ֵהם תּוב, ָוָאֶרץ ׁשָ ּכָ  ַהִעידִתי) ד דברים( ׁשֶ

ַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ָ  ֲאָבל. ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהׁשּ
ָרֵאל ַמִים, ֵאּלוּ  ַעל ֵאּלוּ  ֵעִדים ֵהם ִיׂשְ  ְוֶאֶרץ ְוׁשָ
י. ֲעֵליֶהם ֵעִדים ְוַהּכֹל ר ְוַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ  ֶזה - ּבָ
כָּ , ַיֲעֹקב י ִלי ַוּיֹאֶמר) מט ישעיה( תּובׁשֶ  ַעְבּדִ
ה ָרֵאל ָאּתָ ר ִיׂשְ ךְ  ֲאׁשֶ ָאר ּבְ  ירמיה( ְוָכתּוב, ֶאְתּפָ

ה ַאל) ל יָרא ְוַאּתָ י ּתִ , אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַיֲעֹקב ַעְבּדִ
ִוד ֶזה ִוד ְוִנְקָרא. ּדָ י ּדָ תּוב, ַעְבּדִ ּכָ ) לז ישעיה( ׁשֶ

ִוד ּוְלַמַען ְלַמֲעִני י ּדָ ר ַעְבּדִ י ֲאׁשֶ ַחְרּתִ ִוד ֶזה, ּבָ  ּדָ
 . ָהֶעְליֹון
ְדעוּ  ְלַמַען י ְוָתִבינוּ  ִלי ְוַתֲאִמינוּ  ּתֵ  הּוא ֲאִני ּכִ

ה ַמה). מג ישעיה( י זֶּ יִתי? הּוא ֲאִני ּכִ ִהְתַרּצֵ  ׁשֶ
אֹותוֹ  שׁ  ֵהם הּוא ֲאִני, ַיֲעֹקב ּוְבאֹותוֹ  ָדִוד ּבְ . ַמּמָ
ִנינ, ֵאל נֹוַצר לֹא ְלָפַני ָ ׁשּ דֹושׁ  ָקָרא, וּ ׁשֶ  ַהּקָ
רּוךְ  תּוב, ֵאל ְלַיֲעֹקב הּוא ּבָ ּכָ ) לו בראשית( ׁשֶ

ְקָרא ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאל ַוּיִ דֹושׁ . ִיׂשְ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
תּוב ֶזהוּ . ֵאל ְלַיֲעֹקב ָקָרא ּכָ  נֹוַצר לֹא ְלָפַני ׁשֶ
ּום. ִיְהֶיה לֹא ְוַאֲחַרי ֵאל ךְ  ּוִמׁשּ , הּוא ֲאִני ּכָ

ֱאַמר מוֹ כְּ , ַהּכֹל ּנֶ ֲהֵרי, ִיְהֶיה לֹא ְוַאֲחַרי. ׁשֶ  ׁשֶ
ִוד ךְ  ִנְקָרא ּדָ  .ַאֵחר ַאֲחָריו ְוֵאין, ּכָ
ָרא, ְרֵאה ּבֹא ּבָ ׁשֶ דֹושׁ  ּכְ רּוךְ  ַהּקָ  ֶאת הּוא ּבָ

ן, ָהעֹוָלם ּקֵ ל ּתִ ָבר ּכָ ל, ְוָדָבר ּדָ  ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ
ִצּדוֹ  ה, ּבְ  ְלךְ  ְוֵאין .ֶעְליֹוִנים ּכֹחֹות ֲעֵליֶהם ּוִמּנָ
ב ֲאִפּלוּ  ָאֶרץ ָקָטן ֵעׂשֶ ֵאין ּבָ  ֶעְליֹון ּכֹחַ  לוֹ  ׁשֶ

ים ַמה ְוָכל. ְלַמְעָלה עֹוׂשִ ֶ ל ִעם ׁשּ  ֶאָחד ּכָ
ל ַמה ְוָכל, ְוֶאָחד ּכָ ֶ ה ְוֶאָחד ֶאָחד ׁשּ  ַהּכֹל, עֹוׂשֶ
ֹחֶזק הּוא ל ּבְ ֻמּנֶה ָהֶעְליֹון ַהּכֹחַ  אֹותוֹ  ׁשֶ ּמְ  ׁשֶ
זּורֹות ַהַהְנָהגֹות ְוָכל. ִמְלַמְעָלה ָעָליו  ִמן ּגְ
ין ין ַעל, ַהּדִ ין ְוַעל, נֹוְסִעים ֵהם ּדִ  ֵהם ַהּדִ

ּיֹוֵצא ִמי ֵאין. עֹוְמִדים קֹומוֹ  ׁשֶ  . ַהחּוָצה ִמּמְ
ים ְוָכל ְבָרא ִמּיֹום, ַהְמֻמּנִ ּנִ  ִנְתַמּנוּ , ָהעֹוָלם ׁשֶ

יִטים ּלִ ל ַעל ׁשַ ָבר ּכָ ם, ְוָדָבר ּדָ  יםִמְתַנֲהגִ  ְוֻכּלָ
ּנֹוְטִלים ֶעְליֹוָנה ַאֶחֶרת ַהְנָהָגה ַעל ל ׁשֶ  ֶאָחד ּכָ

מוֹ , ְוֶאָחד תּוב ּכְ ּכָ ָקם) לא משלי( ׁשֶ עֹוד ַוּתָ  ּבְ
ן ַלְיָלה ּתֵ  .ְלַנֲעֹרֶתיהָ  ְוֹחק ְלֵביָתהּ  ֶטֶרף ַוּתִ
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י ָאַמר יב ַמאי, ְיהּוָדה ִרּבִ ְכּתִ ם ')ז קהלת(, ּדִ  ֶאת ּגַ
ת ֶזה ה ֶזה ְלֻעּמַ ַגְווָנא. ָהֱאלִהים ָעׂשָ ְרִקיָעא ּכְ , ּדִ

א ָעֵבד ִריךְ  קּוְדׁשָ ַאְרָעא הּוא ּבְ הוּ , ּבְ  ְרִמיָזא ְוֻכּלְ
א ְלַמה ְלֵעיּלָ ַכד. ּדִ א' ר ָחֵמי ֲהָוה ּדְ  ַחד, ַאּבָ

ִאֵביהּ , ִאיָלָנא ָפַרח עֹוָפא ִאְתָעִביד ּדְ  ֲהָוה, ִמּנֵיהּ  ּדְ
ֵכי ֵני ֲהווֹ  ִאי, ְוָאַמר ּבָ א ּבְ , ְרִמיָזאן ְלַמאי ַיְדֵעי ָנׁשָ
יהֹון ְמַבְזֲען ֲהווֹ   ְלַמאי, ַטּבּוֵריֹהן ַעד ַמְלּבּוׁשֵ

י ִאְתְנׁשֵ הֹון ָחְכָמה ּדְ ל. ִמּנְ ן ּכָ ּכֵ ַאר ׁשֶ ׁשְ  ַמה ּבִ
ָעַבד א ּדְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַאְרָעא הּוא ּבְ  . ּבְ

ְדָאַמר ִנין, יֹוֵסי' ר ּכִ ִאְתָחֵזי ִאיּנּון, ִאּלָ הֹון ּדְ  ִמּנְ
גֹון, ָחְכְמָתא ַקל, ֲחרּוָבא ּכְ ְסּתּוָקא, ּדְ  ְוַכּדֹוֶמה, ּפִ

הוּ , לֹון ּלְ ַחד ּכֻ ל. ְרָכבוּ ִאתְ  ְרִכיָבא ּבְ  ִאיּנּון ּכָ
ַעְבִדין יִרין ּדְ ר, ּפֵ ּפּוִחין ּבַ ר, ִאיּנּון ֲחָדא ָרָזא, ִמּתַ  ּבַ
ִביִלין ן ׁשְ ְרׁשָ ִאְתּפָ  . ּדְ

ל ָלא ִאיּנּון ּכָ יִרין ַעְבִדין ּדְ ר, ַרְבְרִבין ְוִאיּנּון, ּפֵ  ּבַ
ַנֲחָלא ֵמַעְרִבין ִאית, ּדְ ְלחֹודֹוי ָרָזא ְלהוּ  ּדְ ַגְוונָ  ּבִ  אּכְ
א ְלֵעיּלָ  ֵמִאינּון ַחד ְוָכל, ְיִניקוּ  ְיִניָקא ֵמַחד, ּדִ
ִאיְנהוּ  ר, זּוְטֵרי ּדְ  ֲחָדא ֵמִאיָמא, ֵמֵאזֹוָבא ּבַ

ל. ִאְתְיִלידוּ  ִבין ּכָ ַאְרָעא ֲעׂשָ ִאְתְמֵני, ּדְ  ֲעֵליהֹון ּדְ
יִפין ַרְבְרִבין ּקִ א ּתַ ַמּיָ ׁשְ ל. ּבִ  ָרָזא ְוַחד ַחד ּכָ

ְלחֹודֹוי גַ , ּבִ א ְווָנאּכְ ְלֵעיּלָ ךְ  ּוְבִגין, ּדִ ִתיב ּכַ ְדךָ , ּכְ  ׂשָ
ְלָאִים ִתְזַרע לא ָכל. ּכִ ְלחֹודֹוי ָעאל ְוַחד ַחד ּדְ , ּבִ

ְלחֹודֹוי ְוָנִפיק  )ח''ל איוב(, ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, ּבִ
ָמִים ֻחּקֹות ֲהָיַדְעתָּ  ים ִאם ׁשָ ׂשִ ָטרוֹ  ּתָ ָאֶרץ ִמׁשְ . ּבָ
ם) א''ע ז''ט דף( ּוְכִתיב ם ְלֻכּלָ ׁשֵ ָכל ּוַמה. ִיְקָרא ּבְ  ּבְ

ְבָעְלָמא ַמה ְלחֹודֹוי ָרָזא ּדִ ָעא ְוָלא ּבִ א ּבָ  קּוְדׁשָ
ִריךְ  ָאה הּוא ּבְ  ּוְקָראן, לֹון ּוְלַעְרְבָבא, לֹון ְלַגּלָ

ָמָהן ׁשְ ֵני. ּבִ ִאיּנּון ַיֲעֹקב ּבְ ָבִטין ּדְ ין ׁשְ יׁשִ ִאיּנּון, ַקּדִ  ּדְ
ָעְלָמא ִקּיּוָמא ה ַאַחת לעַ , ּדְ ּמָ ה ּכַ  הּוא ֲהָדא, ְוַכּמָ
ה ִדְכִתיב מֹות ְוֵאּלֶ ֵני ׁשְ ָרֵאל ּבְ  .ִיׂשְ

י ָאַמר  תּוב זֶּה ַמה, ְיהּוָדה ַרּבִ ּכָ ם )ז קהלת( ׁשֶ  ּגַ
ת ֶזה ֶאת ה ֶזה ְלֻעּמַ מוֹ ? ָהֱאלִֹהים ָעׂשָ ָרִקיעַ  ּכְ ּבָ  ׁשֶ
ה - דֹושׁ  ָעׂשָ רּוךְ  ַהּקָ ָאֶרץ הּוא ּבָ  ֹוֵמזר ְוַהּכֹל, ּבָ

ַמְעָלה ְלַמה ּלְ ֶ ָהָיה. ׁשּ ׁשֶ ּכְ י רֹוֶאה ׁשֶ א ַרּבִ  ֵעץ ַאּבָ
ְריוֹ  ֶאָחד ּפִ ה ׁשֶ ּפֹוֵרחַ  עֹוף ַנֲעׂשָ ּנוּ  ׁשֶ  ּבֹוֶכה ָהָיה, ִמּמֶ

ֵני ָהיוּ  ִאם: ְואֹוֵמר , רֹוְמִזים ְלָמה יֹוְדִעים ָאָדם ּבְ
יֶהם קֹוְרִעים ָהיוּ   ְלַמה ַטּבּוָרם ַעד ַמְלּבּוׁשֵ
נִּ  ֶ ָחהׁשּ ּכְ ל. ַהָחְכָמה ֵמֶהם ׁשְ ן ּכָ ּכֵ ָאר ׁשֶ ׁשְ  ַמה ּבִ

ה ָעׂשָ ֶ דֹושׁ  ׁשּ רּוךְ  ַהּקָ ָאֶרץ הּוא ּבָ  . ּבָ
מוֹ  ָאַמר ּכְ י ׁשֶ ְרֲאָתה אֹוָתם, ִאיָלנֹות, יֹוֵסי ַרּבִ ּנִ  ׁשֶ
מוֹ , ָחְכָמה ֵמֶהם ֶקל, ָחרּוב ּכְ ְסּתּוק, ּדֶ  ְוַכּדֹוֶמה, ּפִ
ם, ָלֶהם ּלָ ָבה ּכֻ ַהְרּכָ בוּ  ַחתאַ  ּבְ ל. ֻהְרּכְ  אֹוָתם ּכָ

ים עֹוׂשִ רֹות ׁשֶ ָרט, ּפֵ , ֵהם ֶאָחד סֹוד, ְלַתּפּוִחים ּפְ
ָרט ִביִלים ּפְ ְ ְפָרִדים ַלׁשּ ּנִ   .ׁשֶ
ל ּלֹא אֹוָתם ּכָ ים ׁשֶ רֹות עֹוׂשִ דֹוִלים ְוֵהם, ּפֵ ָרט, ּגְ  ּפְ

ּיֵשׁ  ַנַחל ְלַעְרֵבי ם סֹוד ָלֶהם ׁשֶ מוֹ  ְלַבּדָ  ּכְ
ַמְעָלה ּלְ  ֶאָחד ְוָכל, יֹוְנִקים ַאַחת יִניָקהמִ , ׁשֶ

ים ֵמאֹוָתם ַטּנִ ָרט, ַהּקְ  . נֹוְלדוּ  ַאַחת ֵמֵאם, ָלֵאזֹוב ּפְ
ל ב ּכָ ים ָהָאֶרץ ֵעׂשֶ ֻמּנִ ּמְ דֹוִלים, ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ּגְ

יִפים ּקִ ַמִים ּתַ ָ ׁשּ , ְלַבּדוֹ  סֹוד ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל. ּבַ
מוֹ  ַמְעָלה ּכְ ּלְ תּוב ְוָלֵכן, ׁשֶ ְדךְ  )יט ויקרא( ּכָ  לֹא ׂשָ

ְלָאִים ִתְזַרע ל. ּכִ ּכָ  ְלַבּדוֹ  ִנְכָנס ְוֶאָחד ֶאָחד ׁשֶ
תּוב ֶזהוּ . ְלַבּדוֹ  ְויֹוֵצא ּכָ  ֻחּקֹות ֲהָיַדְעתָּ  )לח איוב( ׁשֶ
ָמִים ים ִאם ׁשָ ׂשִ ָטרוֹ  ּתָ  ז''ט דף( ְוָכתּוב. ָבָאֶרץ ִמׁשְ

ם )מ ישעיה) (א''ע ם ְלֻכּלָ ׁשֵ  ַמה ָכלבְּ  ּוַמה. ִיְקָרא ּבְ
עֹוָלם ּבָ ֶ ְלַבּדוֹ  סֹוד ׁשּ דֹושׁ  ָרָצה ְולֹא, ּבִ רּוךְ  ַהּקָ  ּבָ

ב אֹוָתם ְלַגּלֹות הּוא  ּוְקָרָאם, אֹוָתם ּוְלַעְרּבֵ
מֹות ׁשֵ ֵני - ּבְ ֵהם, ַיֲעֹקב ּבְ ָבִטים ׁשֶ ים ׁשְ , ְקדֹוׁשִ

ֵהם ה ַאַחת ַעל, ָהעֹוָלם ִקּיּום ׁשֶ ּמָ ה ּכַ  ֶזהוּ . ְוַכּמָ
תּוב ּכָ הוְ  ׁשֶ מֹות ֵאּלֶ ֵני ׁשְ ָרֵאל ּבְ   . ִיׂשְ
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י ֵליה ָאַמר ְכִתיב ָמהוּ  ֲעִקיָבא ַרּבִ  ')ו השירים שיר( ּדִ
נָ  ֶאל י ֱאגֹוז תּגִ א ֵליה ָאַמר. ָיַרְדּתִ  ַההּוא, ָחֵזי ּתָ

ְנָתא א ִהיא ְוָדא, ֵמֵעֶדן ַנְפָקא ּגִ ִכיְנּתָ  ָדא: ֱאגֹוז. ׁשְ
ָאה ְרִתיָכא ִהיא א ִעּלָ יׁשָ ע ְדִאינּון, ַקּדִ ין ַאְרּבַ  ֵריׁשִ

ן, ְדַנֲהִרין ְרׁשָ ְנָתא ִמן ְדִמְתּפָ ָהאי, ּגִ , ֱאגֹוָזא ּכְ
ע ְדִאינּון ין ַאְרּבַ ין ֵריׁשִ  ְדֲאָמר ּוַמאי. ְלגוֹ  ַקִדיׁשִ
י ָמה, ָיַרְדּתִ לֹוִני ָיַרד, ִדְתָנן ּכְ ָבה ּפְ  . ַלֶמְרּכָ
, ְלֵמיַמר ֵליהּ  ֲהָוה, ָהִכי ִאי, ֲעִקיָבא' ר ֵליהּ  ֲאַמר

י ָלֱאגֹוז ּנַת ֶאל ַמהוּ , ָיַרְדּתִ י ֱאגֹוז ּגִ  ֲאַמר. ָיַרְדּתִ
ּום, ֵליהּ  ִהיא ִמׁשּ ָבָחא ּדְ ֱאגֹוָזא ׁשְ , ֱאגֹוָזא ָמה. ּדֶ

ל ּוְסִתיָמא ְטִמיָרא ךְ , ִסְטרֹוי ִמּכָ ָנְפָקא ְרִתיָכא ּכַ  ּדְ
א ְנּתָ ל ְסִתיָמא, ִמּגִ ע ִאיּנּון ַמה. ִסְטרֹוי ִמּכָ  ַאְרּבַ
ין י ְקִריׁשִ ֱאגֹוָזא ּדִ ָרן, ּבֶ ַהאי ִמְתַחּבְ יָסא ּבְ , ּגִ

ן ְרׁשָ יָסא ֵמַהאי ּוִמְתּפָ ךְ . ּגִ ָרן, אְרִתיכָ  ּכַ  ִמְתַחּבְ
ַאֲחדּוָתא ֶחְדָווָתא ּבְ ֵלימּוָתא ּבְ ׁשְ ַרשׁ  ּבִ ל ּוִמְתּפְ  ּכָ

ִעְברֹוי ַחד ִאְתָמֵני ַמה ַעל, ּבְ , ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא ּדְ
ל ֶאת ַהּסֹוֵבב הּוא ')ב בראשית(  ַהֲחִויָלה ֶאֶרץ ּכָ

ּור ִקְדַמת ַההֹוֵלךְ  הּוא ם ְוֵכן, ַאׁשּ י ָאַמר. ּכּוּלָ  ִרּבִ
ִהיא ִלְכלּוָכא ַהאי, יָבאֲעקִ  ְקִליּפֹוי ּדְ ֱאגֹוָזא ּבִ , ּדֶ

ב ַעל ַאף, ֵליהּ  ָאַמר. ְרִמיָזא ְלָמאי אֹוַרְייָתא ּגַ  ּדְ
י ָלא ּלֵ ַהאי ֵליהּ  ּגַ י ּבְ ּלֵ  . ּגַ
א הֹון, ֲחֵזי ּתָ  ּוְרִמיָזא, ְמִתיָקן ּוִמְנהֹון, ְמִריָרן ִמּנְ
ִדיָנא ָמאֵרי ִאית, לֹון ִאית יָ  ּדְ  ָמאֵרי ְוִאית, אַקׁשְ

ירּוָתא ׁשֵ ל ֲאָבל, ּדְ י ְרִמיָזא ּכָ ַגּלֵ אֹוַרְייָתא ּדְ  ּבְ
ִדיָנא ָחִזיָנן הוּ  הּוא ְוָהִכי, ֲהִוי ּדְ  ֵליהּ  ַאְחזוּ , ְלִיְרִמּיָ

ִדיָנא ְכִתיב, ּבְ ל ')א ירמיה(, ּדִ ֵקד ַמּקֵ  . רֹוֶאה ֲאִני ׁשָ
ֵקד ַמאי ֵקִדים. ׁשָ שׁ  ׁשְ ה ְוֵכן. ַמּמָ ַמּטֶ , ַאֲהֹרן ּבְ

ְגמֹול )ז''י במדבר( ֵקִדים ַוּיִ יבּוָתא ּוִמן. ׁשְ שׁ  ּתֵ , ַמּמָ
ַמע ּתְ הּוא, ִאׁשְ יָנא ּדְ ָיא ּדִ יב. ַקׁשְ ְכּתִ  ')ט דניאל(, ּדִ
קֹוד ָבִרי ַעל ֲאִני ׁשֹוֵקד ְוֵכן. ָהָרָעה ַעל' ה ַוּיׁשְ , ּדְ

ם ְוֵכן ַמע, ֲעִקיָבא' ר ֵליהּ  ָאַמר. ּכּוּלָ ל ַמׁשְ  ַמה ּכָ
א ָעַבדדְּ  ִריךְ  קּוְדׁשָ  ָחְכְמָתא ִמֵניהּ  ְלֵמיַלף, הּוא ּבְ

יָאה יב, ַסּגִ ְכּתִ ל) ז''ט משלי(, ּדִ ַעל ּכָ . ַלַמֲעֵנהוּ ' ה ּפָ
יב, ֵמָהָכא ָאַמר ֶאְלָעָזר' ר ְכּתִ ְרא ')א בראשית(, ּדִ  ַוּיַ

ל ֶאת ֱאלִהים ר ּכָ ה ֲאׁשֶ  ַמהוּ . ְמֹאד טֹוב ְוִהּנֵה ָעׂשָ
ָאה ָחְכְמָתא ִמּנֵיהּ  ְלֵמיָלף. ְמֹאד  . ִעּלָ

י לוֹ  ָאַמר תּוב זֶּה ַמה, ֲעִקיָבא ַרּבִ ּכָ ּנַת ֶאל ׁשֶ  ּגִ
י ֱאגֹוז ן אֹותוֹ , ְרֵאה ּבא, לוֹ  ָאַמר? ָיַרְדּתִ  יֹוֵצא ּגַ
ִכיָנה ְוזֹוִהי, ֵמֵעֶדן ְ ָבה זוֹ  ֱאגֹוז. ַהׁשּ  ֶעְליֹוָנה ֶמְרּכָ

ה ל ְקדֹוׁשָ ָעה אֹוָתם ׁשֶ ים ַאְרּבָ ִאיִרים ָראׁשִ ּמְ  ׁשֶ
ְפָרִדים ּנִ ן ִמן ׁשֶ מוֹ , ַהּגָ ה ָהֱאגֹוז ּכְ אֹוָתם ַהזֶּ  ׁשֶ
ָעה ים ַאְרּבָ ים ָראׁשִ ָאַמר ּוַמה. ִלְפִנים ְקדֹוׁשִ ֶ  ׁשּ
י מוֹ , ָיַרְדּתִ ִנינוּ  ּכְ ָ ׁשּ לֹוִני ָיַרד, ׁשֶ ָבה ּפְ ְרּכָ  .ַלּמֶ
י לוֹ  ָאַמר ךְ  ִאם, ֲעִקיָבא ַרּבִ  לֹוַמר לוֹ  ָהָיה, ּכָ
י גֹוזָלאֱ  ַנת ֶאל זֶּה ַמה, ָיַרְדּתִ י ֱאגֹוז ּגִ  ָאַמר? ָיַרְדּתִ
ּום, לוֹ  הוּ  ִמׁשּ זֶּ ְבחוֹ  ׁשֶ ל ׁשִ  ֱאגֹוז ָמה. ָהֱאגֹוז ׁשֶ

ר ל ְוָטִמיר ִנְסּתָ ךְ  - ְצָדָדיו ִמּכָ ָבה ּכָ ְרּכָ  ַהּמֶ
ּיֹוֵצאת ן ׁשֶ ֶרת ֵמַהּגַ ל ִנְסּתֶ  אֹוָתם ּוָמה. ְצָדֶדיהָ  ִמּכָ
ָעה ֱאגֹוז יםְקָרשִׁ  ַאְרּבָ ּבָ ִרים ׁשֶ ַצד ִמְתַחּבְ  ֶזה ּבְ
ַצד ְוִנְפָרִדים ךְ  - ֶזה ּבְ ָבה ּכָ ְרּכָ ּמֶ ִרים ּבַ  ִמְתַחּבְ
ַאְחדּות ֶחְדָוה ּבְ ֵלמּות ּבְ ל ְוִנְפָרד, ּוׁשְ  ֶאָחד ּכָ
ִהְתַמּנָה ַמה ַעל ְלֶעְברוֹ  ֶ תּוב ֶזהוּ . ׁשּ ּכָ  )ב בראשית( ׁשֶ

ל ֵאת ַהּסֵֹבב הּוא  ַהֹהֵלךְ  הּוא, ִויָלהַהחֲ  ֶאֶרץ ּכָ
ּור ִקְדַמת ם ְוֵכן, ַאׁשּ ּלָ י ָאַמר. ּכֻ , ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְכלּוךְ  ה ַהּלִ ת ַהזֶּ ְקִלּפַ ּבִ ? רֹוֵמז הּוא ְלָמה ָהֱאגֹוז ׁשֶ
ב ַעל ַאף, לוֹ  ָאַמר ַהּתֹוָרה ּגַ ָתה לֹא ׁשֶ  - אֹותוֹ  ִגּלְ
ֶזה ה ּבָ ּלֶ  . ִמְתּגַ
, ְמתּוִקים ֵמֶהםוּ  ָמִרים ֵמֶהם) שקדים, (ְרֵאה ּבֹא

ֲעֵלי ֵישׁ : ָלֶהם ֵישׁ  ְוֶרֶמז ה ִדין ּבַ ֲעֵלי ְוֵישׁ , ָקׁשֶ  ּבַ
ית ל ֲאָבל, ֵראׁשִ ה ֶרֶמז ּכָ ּלָ ּגִ ּתֹוָרה ׁשֶ  ָרִאינוּ  ּבַ
הּוא ין ׁשֶ ִדין לוֹ  ֶהְראוּ  ְלִיְרְמָיה הּוא ְוָכךְ , ּדִ , ּבְ

תּוב ּכָ ל )א ירמיה( ׁשֶ ֵקד ַמּקֵ  . ֹרֶאה ֲאִני ׁשָ
ֵקד זֶּה ַמה ֵקִדים? ׁשָ שׁ  ׁשְ ה ְוֵכן. ַמּמָ ַמּטֵ , ַאֲהֹרן ּבְ

ְגֹמל )י"ז במדבר( ֵקִדים ַוּיִ ָבה ּוִמן. ׁשְ שׁ  ַהּתֵ  ַמּמָ
ָמע הּוא ִנׁשְ ין ׁשֶ ה ּדִ תּוב, ָקׁשֶ ּכָ ֹקד )ט דניאל( ׁשֶ ׁשְ  ַוּיִ

ָבִרי ַעל ֲאִני ׁשֵֹקד') א ירמיה( ְוֵכן, ָהָרָעה ַעל' ה , ּדְ
ם ְוֵכן ּלָ י לוֹ  ָאַמר. ּכֻ ָמע, ֲעִקיָבא ַרּבִ ל ַמׁשְ  ַמה ּכָ

ה ָעׂשָ ֶ דֹושׁ  ׁשּ רּוךְ  ַהּקָ ּנוּ  ִלְלֹמד, הּוא ּבָ  ָחְכָמה ִמּמֶ
ה תּוב, ַרּבָ ּכָ ַעל ּכֹל )טז משלי( ׁשֶ ֲעֵנהוּ ' ה ּפָ י. ַלּמַ  ַרּבִ

אן ָאַמר ֶאְלָעָזר תּוב, ִמּכָ ּכָ ְרא) א בראשית( ׁשֶ  ַוּיַ
ל ֶאת ֱאלִֹהים ר ּכָ ה ֲאׁשֶ  ַמה. ְמֹאד טֹוב ּנֵהְוהִ  ָעׂשָ

ּנוּ  ִלְלֹמד? ְמֹאד זֶּה   . ֶעְליֹוָנה ָחְכָמה ִמּמֶ
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יָון ַנְטִלין ּכֵ הוּ , ֹחק ַההּוא ּדְ ּלְ , ֻחּקֹות ִאְקרּון ּכֻ
ִאְתְייהִ  ֹחק ְוַההּוא א ִמן, ְלהוּ  יבּדְ ַמּיָ  ָקא ׁשְ

ַמִים ֻחּקֹות ִאְתְקרּון ּוְכֵדין, ָאֵתי ִמן ּוְמָנָלן. ׁשָ  ּדְ
ַמִים ְכִתיב. ַאְתָיין ָקא ׁשָ י) פא תהלים( ּדִ  ֹחק ּכִ

ָרֵאל א ְוַעל. הּוא ְלִיׂשְ ִתיב ּדָ  ֻחּקֹוַתי ֶאת, ּכְ
מֹורוּ  ׁשְ ִגין ּתִ ָכל ּבְ ה ַעל ְמָמָנא ְוַחד ַחד ּדְ  ִמּלָ

ָעְלָמא ִדיָעאיְ  ַההּוא, ּבְ ִגין. ֹחק ּבְ ךְ  ּבְ  ָאִסיר ּכַ
ִזיָנא ִזיָנא ּוְלַאֲעָלא, ִזיִנין ְלִמְחַלף . ָאֳחָרא ּבְ

ִגין ָאֲעָקר ּבְ , ֵמַאְתַרְייהוּ  ְוֵחיָלא ֵחיָלא ְלָכל ּדְ
י ְוַאְכִחישׁ  א ּפּוְמּבִ ַמְלּכָ  . ּדְ
ְלַאִים ְלַאִים ַמהוּ , ּכִ ָמאן. ּכִ ָיִהיב ּכְ ֵבי ֳחָראאָ  ּדְ  ּבְ
ָמה, ַמְטָרא ית ֶאל) לז ירמיה( ָאֵמר ְדַאתְּ  ּכְ  ּבֵ
ֶלא ִגין, ַהּכֶ ָלא ּבְ ד ּדְ ְלַאִים. ִמיִדי ְלֶמְעּבַ : ּכִ

ָמַנע, ְמִניעּוָתא  ֵמֲעִביָדָתא ֵחיִלין ִאיּנּון ְלָכל ּדְ
ְלהֹון ְלַאִים. ּדִ ָעִביד, ִעְרּבּוְבָייא: ּכִ  ִעְרּבּוְבָיא ּדְ
ֵחיָלא לְ  ּבְ אּדִ י ְוַאְכִחישׁ , ֵעיּלָ א ּפּוְמּבִ ַמְלּכָ , ּדְ
ָמה ַמר ּכְ ִאּתְ ְלַאִים ּוֶבֶגד, ּדְ ַעְטֵנז ּכִ  ַיֲעֶלה לֹא ׁשַ
א. ָעֶליךָ  ִתיב, ֲחֵזי ּתָ  ּוֵמֵעץ) ב בראשית( ּכְ

ַעת ּנוּ  ֹתאַכל לֹא ָוָרע טֹוב ַהּדַ י ִמּמֶ יֹום ּכִ  ּבְ
ּנוּ  ֲאָכְלךָ  ַמר ְוָהא. ָתמּות מֹות ִמּמֶ ֵני ,ִאּתְ ׁשָ  ּדְ

ּקּודֹוי א ּפִ ַמְלּכָ ים ֵעץ ְוַאְחַלף, ּדְ ֵביהּ , ַחּיִ  ּדְ
ִלים ּתְ א ִאׁשְ ְלָיא ּוֵביהּ , ּכֹּלָ , ְמֵהיְמנּוָתא ּתַ
ַבק ֲאַתר ְוִאְתּדְ ֵניָנן ְוָהא. ָאֳחָרא ּבַ א, ּתָ ֹכּלָ ֵעי ּבְ  ּבָ

ר ַגְווָנא עֹוָבָדא ְלַאֲחָזָאה ָנשׁ  ּבַ א ּכְ ְלֵעיּלָ , ּדִ
ד ָמה עֹוָבָדא ּוְלֶמְעּבַ ִאְצְטִריךְ  ּכְ ּנֵי ְוִאי. ּדְ ּתָ  ִאׁשְ

ה ִמּלָ יד הּוא, ָאֳחָרא ּבְ ְרָיא ָעֵליהּ  ַאְנּגִ יהּ  ְלׁשַ  ּבֵ
ה ָלא ָאֳחָרא ִמּלָ  . ִאְצְטִריךְ  ּדְ
ֲעָתא, ֲחֵזי ְוָתא ׁשַ ַבר ּבְ  עֹוָבָדא ַאְחֵזי ָנשׁ  ּדְ

א ֹאַרח ְלַתּתָ ר ּבְ ָמה, ֵמיׁשָ ִאְצְטִריךְ  ּכְ  ידָנגִ , ּדְ
ְרָיא ְוָנִפיק א רּוחַ  ֲעלֹוי ְוׁשַ ָאה ַקִדיׁשָ . ִעּלָ

ֲעָתא ִאיהוּ  ּוְבׁשַ א עֹוָבָדא ַאְחֵזי ּדְ אֹוְרָחא ְלַתּתָ  ּבְ
ֵלית, ֲעִקיָמא ר אֹוַרח ִאיהוּ  ּדְ ֵדין, ֵמיׁשָ  ָנִגיד ּכְ
ֵרי ְוָנִפיק ָלא, ָאֳחָרא רּוחַ  ֲעלֹוי ְוׁשָ , ִאְצְטִריךְ  ּדְ
ָסֵטי ר ֵליהּ  ּדְ ישׁ  ִלְסַטר שׁ נָ  ְלּבַ יךְ  ַמאן. ּבִ  ָמׁשִ
 עֹוָבָדא ַההּוא, אֹוֵמר ֲהִוי. רּוָחא ַההּוא ָעֵליהּ 
ַאְחֵזי ְסָטר ּדְ  . ָאֳחָרא ּבִ
ִתיב ה) לא משלי( ּכְ ְרׁשָ ים ֶצֶמר ּדָ ּתִ . ּוִפׁשְ
ה ְרׁשָ ה ַמהוּ , ּדָ ְרׁשָ ַבְעָיא. ּדָ  ֶצֶמר ַעל ְוָדִרישׁ  ּדְ

ים ּתִ ר ַמאן, ּוִפׁשְ ְמַחּבֵ ֲחָדא ֹוןל ּדִ יָמא ְוִאי, ּכַ  ּתֵ
ִציִצית ֵרי ֲאַמאי ּבְ  .אּוְקמּוהָ  ָהא. ׁשָ

יָון ּנֹוְטִלים ּכֵ ם, ֹחק אֹותוֹ  ׁשֶ ּלָ , ֻחּקֹות ִנְקָרִאים ּכֻ
ן ַהֹחק ְואֹותוֹ  ּתָ ּנִ א ָלֶהם ׁשֶ ַמִים ּבָ ָ  ְוָאז, ִמׁשּ

ַמִים ֻחּקֹות ִנְקָרִאים ִין. ׁשָ ִאים ּוִמּנַ ּבָ ַמִים ׁשֶ ָ ? ִמׁשּ
כָּ  י) פא תהלים( תּובׁשֶ ָרֵאל ֹחק ּכִ . הּוא ְלִיׂשְ
ן ְוַעל תּוב ּכֵ ֹמרוּ  ֻחּקַֹתי ֶאת ּכָ ׁשְ ּום, ּתִ ל ִמׁשּ ּכָ  ׁשֶ
ָבר ַעל ְמֻמּנֶה ְוֶאָחד ֶאָחד עֹוָלם ָידּועַ  ּדָ , ּבָ

אֹותוֹ  ּום. ַהֹחק ּבְ ךְ  ִמׁשּ  ִמיִנים ְלַהֲחִליף ָאסּור ּכָ
ִמין ִמין ּוְלַהְכִניס עֹוֵקר ּוםִמשּׁ , ַאֵחר ּבְ  ֶאת ׁשֶ

ל קֹומוֹ  ְוֹכחַ  ּכֹחַ  ּכָ ְרסּום ֶאת ּוַמְכִחישׁ , ִמּמְ  ּפִ
ֶלךְ   . ַהּמֶ
ְלַאִים ְלַאִים ַמהוּ , ּכִ ִמי? ּכִ ּנֹוֵתן ּכְ הוּ  ׁשֶ  ַאֵחר ִמיׁשֶ
ֵבית מוֹ , ָהֲאסּוִרים ּבְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ֶאל) לז ירמיה( ׁשֶ
ית ֶלא ּבֵ ֵדי, ַהּכֶ ָבר ַלֲעׂשֹות לֹא ּכְ לְ . ּדָ  - ַאִיםּכִ

ּמֹוֵנעַ , ְמִניָעה ל ֶאת ׁשֶ  ִמן ַהּכֹחֹות אֹוָתם ּכָ
ה ֲעׂשֶ ֶהם ַהּמַ ּלָ ְלַאִים. ׁשֶ ה, ִעְרּבּוְבָיה - ּכִ עֹוׂשֶ  ׁשֶ
ּכֹחַ  ִעְרּבּוְבָיה ַמְעָלה ּבַ ּלְ ְרסּום ֶאת ּוַמְכִחישׁ  ׁשֶ  ּפִ

ֶלךְ  מוֹ , ַהּמֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְלַאִים ּוֶבֶגד ׁשֶ ַעְטֵנז ּכִ  לֹא ׁשַ
תּוב, ְרֵאה ּבֹא. ָעֶליךָ  הַיֲעלֶ  ) ב בראשית( ּכָ

ַעת ּוֵמֵעץ ּנוּ  ֹתאַכל לֹא ָוָרע טֹוב ַהּדַ י ִמּמֶ  ּכִ
יֹום ּנוּ  ֲאָכְלךְ  ּבְ מּות מֹות ִמּמֶ ֵאר ַוֲהֵרי. ּתָ , ִנְתּבָ

ה ּנָ ִ ׁשּ ֶלךְ  ִמְצַות ׁשֶ ים ֵעץ ְוֶהֱחִליף, ַהּמֶ ּבוֹ , ַחּיִ  ׁשֶ
ם ּלֵ ּתַ לּוָיה ּובוֹ  ַהּכֹל ִהׁשְ ק, ָהֱאמּוָנה ּתְ  ְוִנְדּבַ
ָמקֹום ִנינוּ  ַוֲהֵרי. ַאֵחר ּבְ ּכֹל, ׁשָ  ָאָדם ָצִריךְ  ּבַ

ה ְלַהְראֹות מוֹ  ַמֲעׂשֶ ַמְעָלה ּכְ ּלְ  ְוַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ה מוֹ  ַמֲעׂשֶ ִריךְ  ּכְ ּצָ ה ְוִאם. ׁשֶ ּנָ ָדָבר ׁשִ , ַאֵחר ּבְ

יעַ  הּוא ּפִ רֹות ַמׁשְ ָבר ּבוֹ  ְלַהׁשְ ּלֹא ַאֵחר ּדָ  ׁשֶ
  .ָצִריךְ 
ָעה, ְרֵאה ּוֹבא ׁשָ ָאָדם ּבְ ה ַמְרֶאה ׁשֶ ֶדֶרךְ  ְלַמּטָ  ּבְ

ָרה מוֹ  ְיׁשָ ִריךְ  ּכְ ּצָ  ְוׁשֹוָרה ְויֹוֵצאת ׁשֹוַפַעת, ׁשֶ
ה רּוחַ  ָעָליו ָעה. ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ הּוא ּוְבׁשָ  ׁשֶ

ה ַמְרֶאה ה ַמֲעׂשֶ ֶדֶרךְ  ְלַמּטָ ה ּבְ ֵאיָנהּ , ֲעֻקּמָ  ׁשֶ
ֶרךְ  ָרה ּדֶ  ָעָליו ְוׁשֹוָרה ְויֹוֵצאת ַפַעתׁשוֹ  ָאז, ְיׁשָ
ּלֹא, ַאֶחֶרת רּוחַ  ְסָטה, ְצִריָכה ׁשֶ ּמַ  ָהָאָדם ֶאת ׁשֶ
ךְ  ִמי. ַרע ְלַצד  ֱהֵוה? ָהרּוחַ  אֹוָתהּ  ָעָליו מֹוׁשֵ

ה אֹותוֹ , אֹוֵמר ֶהְרָאה ַמֲעׂשֶ ַצד ׁשֶ   .ַאֵחר ּבְ
 

תּוב ה) לא משלי( ּכָ ְרׁשָ ים ֶצֶמר ּדָ ּתִ . ּוִפׁשְ
ה ְרׁשָ ה הוּ מַ , ּדָ ְרׁשָ ת? ּדָ ׁשֶ ַבּקֶ ּמְ ת ׁשֶ  ַעל ְודֹוֶרׁשֶ
ים ֶצֶמר ּתִ ר ִמי, ּוִפׁשְ ַחּבֵ ּמְ ֶאָחד אֹוָתם ׁשֶ  ְוִאם. ּכְ

ה ּתֹאַמר ִציִצית ָלּמָ ר ּבְ ְרׁשּוהָ  ֲהֵרי? ֻמּתָ  .ּפֵ
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א ַההּוא הּוא ָהָתם ֲאָבל ִתּקּונֹוי ְלבּוׁשָ , ּבְ
ְלמּות ַאׁשְ ְדָקא עֹוָבָדא ּבְ ה, ּתוּ . ֲחֵזי ּכַ ְרׁשָ  ֶצֶמר ּדָ

ים ּתִ ד, ּוִפׁשְ ַמאן נּוְקָמא ְלֶמְעּבַ ר ּבְ ְמַחּבֵ  לֹון ּדִ
ֲחָדא ְרָיא ֵאיָמַתי ֲאָבל. ּכַ ֲעָתא. ׁשַ ׁשַ ִאיהוּ  ּבְ  ּדְ

ְלמּוָתא ַאׁשְ ְכִתיב, ּבְ ַעשׂ , ּדִ ֵחֶפץ ַוּתַ ֶפיהָ  ּבְ . ּכַ
ָהָתם אֹוִקיְמָנא ָהא, ְוִציִצית ַההּוא ּדְ ָלָלא ּבְ  ּכְ
ֵלי ׁשְ ַכח מּוָתאּדִ ּתְ י ָעִביד ְוָלא, ִאׁשְ  ֲאָבל. ִמּדִ

ֲעָתא ׁשַ ָלא ּבְ ַכח ּדְ ּתְ ֵלימּוָתא ִאׁשְ ׁשְ ָאֵתי ַמאן, ּבִ  ּדְ
ָרא ֲחָדא לֹון ְלַחּבְ ָלא רּוָחא ָעֵליהּ  ִאְתַער, ּכַ  ּדְ
 . ִאְצְטִריךְ 

ה א ִמּלָ ָדא. אֹוְכָחן ְוֶהֶבל ַקִין. אֹוַכח ַמאן ּדָ  ּדְ
ְטָרא ָאֵתי ְטָרא ָאֵתי ְוָדא ,ַחד ִמּסִ . ָאֳחָרא ִמּסִ
ךְ  ּוְבִגין ָרא ָלן ִלְבֵעי ָלא ּכָ ֲחָדא לֹון ְלַחּבְ . ּכַ

ָנא ַקִין ְוָקְרּבְ י ִאְתְרַחק, ּדְ ּמֵ ָנא ִמּקַ ֶהֶבל ָקְרּבְ  . ּדְ
א ְוַעל ְלַאִים ּוֶבֶגד ּדָ ֲעְטֵנז ּכִ . ָעֶליךָ  ַיֲעֶלה לֹא ׁשַ
 רּוָחא ָעֶליךָ  ַיֲעֶלה לֹא, ְסָתם ָעֶליךָ  ַיֲעֶלה לֹא

ָטָאה ָאֳחָרא ּלְ ךְ  ְלׁשַ  ָנשׁ  ְלַבר ֵליהּ  ְוִאְצְטִריךְ . ּבָ
ָרא עֹוָבָדא ְלַאֲחָזָאה ַכׁשְ ָמה ּדְ ָיאּות ּכְ , ּדְ
ְרָיא עֹוָבָדא ּוְבַההּוא א רּוחַ  ָעֵליהּ  ׁשַ  רּוחַ , ַקִדיׁשָ
ָאה א, ִעּלָ ׁשָ יהּ  ְלִאְתַקּדְ א ָאָתא, ּבֵ ׁשָ  ְלִאְתַקּדְ

ין ׁשִ ְכִתיב, יהּ לֵ  ְמַקּדְ ם ּדִ ּתֶ ׁשְ  ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקּדִ
ים י ְקדֹוׁשִ  '. ְייָ  ֲאִני ָקדֹושׁ  ּכִ

ִתיב ַעת ּוֵמֵעץ ּכְ א ַעל ּוַמה, ָוָרע טֹוב ַהּדַ  ּדָ
ִרים ָעְלָמא ִמיָתה ָאָדם ּגָ ַאְחֵזי ַמאן, ּבְ  עֹוָבָדא ּדְ

ָלא ָאֳחָרא ָמה ַאַחת ַעל, ִאְצְטִריךְ  ּדְ ה ּכַ . ְוַכּמָ
ְטָרא. אֹוָכָחן ֲחמֹורוַ  ׁשֹור א ִמּסִ , ׁשֹור ִאְקֵרי ּדָ

ְטָרא א ּוִמּסִ א ְוַעל, ֲחמֹור ִאְקֵרי ּדָ ִתיב ּדָ  ּכְ
ׁשֹור ַתֲחרֹושׁ  לֹא) כב דברים( ו ּוַבֲחמֹור ּבְ . ַיְחּדָ

ֲעִביד ָלא ֲחָדא ִעְרּבּוְבָייא ּתַ ִגין, ּכַ ִאְתַער ּבְ  ּדְ
ָרא ֲחָדא ָאֳחָרא ִסְטָרא ְלִאְתַחּבְ א, ּכַ  ְלַאְבָאׁשָ

ָפִרישׁ  ּוַמאן. ָעְלָמא י, לֹון ּדְ ָלָמא ַאְסּגֵ  ׁשְ
ָעְלָמא ָפִרישׁ  ַמאן, ָהָכא אּוף. ּבְ ַההּוא לֹון ּדְ  ּבְ

ְווָנא ָמה ּגַ ָאְמרוּ  ּכְ ָלא, ּדְ ַכח ּדְ ּתְ  דף( ׁשּועַ  ִאׁשְ
ֲחָדא ְונּוז ָטוּוי) א''ע ז''פ ר ַהאי, ּכַ י ָנשׁ  ּבַ  ַאְסּגֵ

ָלָמא ל ַעלוְ , ָעֵליהּ  ׁשְ  . ָעְלָמא ּכָ

ם ֲאָבל ִתּקּונוֹ  ְלבּושׁ  אֹותוֹ  הּוא ׁשָ ָלַמת, ּבְ ַהׁשְ  ּבְ
ה ֲעׁשֶ ָראּוי ַהּמַ ה, עֹוד. ּכָ ְרׁשָ ים ֶצֶמר ּדָ ּתִ  - ּוִפׁשְ
ִמי ְנָקָמה ַלֲעׂשֹות ר ּבְ ַחּבֵ ּמְ  ֲאָבל. ַיַחד אֹוָתם ׁשֶ

ָעה? ׁשֹוָרה ָמַתי ׁשָ הּוא ּבְ ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ תּוב, ּבִ ּכָ  ׁשֶ
ַעשׂ וַ  ֵחֶפץ ּתַ יהָ  ּבְ ּפֶ ַאְרנוּ  ֲהֵרי, ְוִציִצית. ּכַ ם ּבֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ

אֹותוֹ  ָלל ּבְ ל ַהּכְ ֵלמּות ׁשֶ ְ ה ְולֹא, ִנְמָצא ַהׁשּ  עֹוׂשֶ
ָעה ֲאָבל. ָדָבר ׁשָ ּלֹא ּבְ ֵלמּות ִנְמָצא ׁשֶ  ִמי, ִבׁשְ
א ּבָ ָרם ׁשֶ ֵאיָנהּ  רּוחַ  ָעָליו ְמעֹוֵרר, ַיַחד ְלַחּבְ  ׁשֶ

 . ְצִריָכה
 

ָבר מֹוִכיחַ  ִמי ה, מֹוִכיִחים ְוֶהֶבל ַקִין? ֶזה ּדָ זֶּ  ׁשֶ
א ד ּבָ א ְוֶזה, ֶאָחד ִמּצַ ד ּבָ ּום, ַאֵחר ִמּצַ ךְ  ּוִמׁשּ  ּכָ

ָרם ְצִריִכים ֵאיֶנּנוּ  נוֹ . ַיַחד ְלַחּבְ ל ְוָקְרּבָ  ַקִין ׁשֶ
ְפֵני ִהְתַרֵחק נוֹ  ִמּלִ ל ָקְרּבָ  . ֶהֶבל ׁשֶ

ן ְוַעל ְלַאִים ּוֶבֶגד, ּכֵ . ָעֶליךְ  ַיֲעֶלה לֹא ַעְטֵנזשַׁ  ּכִ
 רּוחַ  ָעֶליךְ  ַיֲעֶלה לֹא, ְסָתם ָעֶליךְ  ַיֲעֶלה לֹא

לֹט ַאֶחֶרת ךְ  ִלׁשְ  ְלַהְראֹות ָלָאָדם לוֹ  ְוָצִריךְ . ּבְ
ה ר ַמֲעׂשֶ ׁשֵ מוֹ  ּכָ ָראּוי ּכְ ה ּוְבאֹותוֹ , ׁשֶ  ַמֲעׂשֶ
ה רּוחַ  ָעָליו ׁשֹוָרה , ֶעְליֹוָנה רּוחַ , ְקדֹוׁשָ

א. ּבוֹ  שׁ ְלִהְתַקדֵּ  שׁ  ּבָ ים - ְלִהְתַקּדֵ ׁשִ , אֹותוֹ  ְמַקּדְ
תּוב ּכָ ם ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקּדִ י ְקדׁשִ  ָקדֹושׁ  ּכִ

 '. ה ֲאִני
תּוב ַעת ּוֵמֵעץ ּכָ ַרם ֶזה ַעל ּוָמה. ָוָרע טֹוב ַהּדַ  ּגָ
עֹוָלם ִמיָתה ָאָדם ְרֶאה ִמי - ּבָ ּמַ ה ׁשֶ  ַאֵחר ַמֲעׂשֶ
ּלֹא ה ַאַחת ַעל ָצִריךְ  ׁשֶ ּמָ ה ּכַ  ַוֲחמֹור ׁשֹור. ְוַכּמָ

ד. מֹוִכיִחים ד, ׁשֹור ִנְקָרא ֶזה ִמּצַ  ִנְקָרא ֶזה ּוִמּצַ
ן ְוַעל. ֲחמֹור תּוב ּכֵ  ַתֲחרשׁ  לֹא) כב דברים, (ּכָ
ׁשֹור ו ּוַבֲחֹמר ּבְ  . ַיְחּדָ

ה ַאל ֲעׂשֶ ּום, ַיַחד ִעְרּבּוְבָיה ּתַ ְתעֹוֵרר ִמׁשּ ּמִ  ׁשֶ
ר דהַ  ְלִהְתַחּבֵ ֶאָחד ָהַאֵחר ּצַ . ָלעֹוָלם ְלָהַרע ּכְ

ְפִריָדם ּוִמי ּמַ ה, ׁשֶ לֹום ַמְרּבֶ עֹוָלם ׁשָ אן ַאף. ּבָ  ּכָ
ְפִריד ִמי ּמַ אֹותוֹ  אֹוָתם ׁשֶ מוֹ  ָגֶון ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ , ׁשֶ

ּלֹא  ְונּוז ָטוּוי )א''ע ז''פ דף( ׁשֹועַ  ִנְמָצא ׁשֶ
ֶאָחד ה ָאָדם ֶזה, ּכְ ְרּבֶ ּמַ לֹום ׁשֶ ל ְוַעל יוָעלָ  ׁשָ  ּכָ

 . ָהעֹוָלם
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א א, ֲחֵזי ּתָ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַתּפּוחַ  הּוא ּבְ ִאית, ּכְ יהּ  ּדְ  ּבֵ
ַלת ְווִנין ּתְ ֶנֶסת. ּגַ ָרֵאל ּכְ ּנָה ִיׂשְ ׁשֹוׁשַ  ַמאן. ּכְ

ָנה י ָאַמר. ׁשֹוׁשַ א ִרּבִ ָנה, ַאּבָ ָנהׁשוֹ , ְסָתם ׁשֹוׁשַ  ׁשַ
ִליַלת ִאְתּכְ ית ּדְ ׁשִ י ּבְ ָנה, ַטְרּפֵ א ׁשֹוׁשַ ָווֵניהּ  ּדָ  ּגְ

ור א. ְוסּוָמק ִחּוָ ֵרין הּוא ְוֹכּלָ ָווֵני ּתְ  סּוָמק, ּגְ
ור ֶנֶסת ָהִכי, ְוִחּוָ ָרֵאל ּכְ  . ִיׂשְ

א ִריךְ  קּוְדׁשָ ַתּפּוחַ  הּוא ּבְ ֶנֶסת, ּכְ ָרֵאל ּכְ  ִיׂשְ
ּנָה ׁשֹוׁשַ ָהִכי. ּכְ ֶנֶסת הָאְמרָ  ּדְ ָרֵאל ּכְ ַחת, ִיׂשְ  ּתַ
ּפּוחַ  יךָ  ַהּתַ ַחת. עֹוַרְרּתִ ּפּוחַ  ּתַ  )א''ע ז''רפ דף( ַהּתַ

ָאן א. ִהיא ֲאָתר ּבְ ין ֶאּלָ ַאָמָרן ֲאָבָהִתין ִאּלֵ י. ּדְ  ִרּבִ
א, ָאַמר יֹוֵסי י. יֹוְבָלא ּדָ א ִרּבִ א, ָאַמר ַאּבָ  ּכֹּלָ

יר ּפִ א, ׁשַ ין ֶאּלָ ָקַאמְ  ֲאָבָהן ִאּלֵ ין, ָרןּדְ ' ג ִאיּנּון ִאּלֵ
ָווֵני ָרן, ּגְ ִמְתַחּבְ ַתּפּוחַ  ּדְ  . ּבַ
י ָאן, ָאַמר ִיְצָחק ִרּבִ ִליַלת ֲאָתר ּבְ ֶנֶסת ִאְתּכְ  ּכְ

ָרֵאל ּנָה ִיׂשְ ׁשֹוׁשַ ִאיּנּון. ּבְ יִקין ּבְ ְרִחימּוָתא ְנׁשִ , ּדִ
ָבַקת ִאְתּדְ א ּדְ ַמְלּכָ ָאה ּבְ ֵרי ַנְטָלה, ִעּלָ ים ּתְ ּנִ  ,ׁשֹוׁשַ

ָמה ְפתֹוָתיו )ה םש( ָאֵמר ְדַאתְּ  ּכְ ים ׂשִ ּנִ  ּוְבִגין. ׁשֹוׁשַ
ךְ  ֶנֶסת ָאְמָרה ּכָ ָרֵאל ּכְ ֵקִני )א שם(, ִיׂשְ ָ  ִיׁשּ

יקֹות ׁשִ יהוּ  ִמּנְ ִגין. ּפִ ִליַלת ּבְ ִאְתּכְ ים ּדְ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ , ּבַ
ְתֵרי ְפָוון ּבִ יֵליהּ  ׂשִ  . ּדִ

דֹושׁ , ְרֵאה ּבֹא רּוךְ  ַהּקָ שׁ , ַתּפּוחַ כְּ  הּוא ּבָ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ה לֹׁשָ ֶנֶסת. ְגָוִנים ׁשְ ָרֵאל ּכְ מוֹ  ִיׂשְ ּנָה ּכְ  ֵאיזוֹ . ׁשֹוׁשַ
ּנָה י ָאַמר? ׁשֹוׁשַ א ַרּבִ ה, ַאּבָ ּנָ ֶפת ׁשֹוׁשַ  ְסָתם, ֻמּקֶ
ּנָה ְכֶלֶלת ׁשֹוׁשַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ ּנָה. ָעִלים ּבְ ָוֶניהָ  זוֹ  ׁשֹוׁשַ  ּגְ

ֵניבִּ  הּוא ְוַהּכֹל, ְוָאדם ָלָבן . ְוָלָבן ָאדם - ְגָוִנים ׁשְ
ךְ  ֶנֶסת ּכָ ָרֵאל ּכְ  .ִיׂשְ

דֹושׁ  רּוךָ  ַהּקָ מוֹ  הּוא ּבָ ֶנֶסת, ַתּפּוחַ  ּכְ ָרֵאל ּכְ  ִיׂשְ
מוֹ  ּנָה ּכְ ךְ . ׁשֹוׁשַ ּכָ ָרֵאל ְכֶנֶסת ָאְמָרה ׁשֶ ַחת, ִיׂשְ  ּתַ

ּפּוחַ  יךְ  ַהּתַ ַחת. עֹוַרְרּתִ ּפּוחַ  ּתַ   )א''ע ז''רפ דף( ַהּתַ
ֵאיזֶ  א? ֶזה ָמקֹום הּבְ ָאַמְרנוּ  ָהָאבֹות ֵאּלוּ  ֶאּלָ . ׁשֶ
י י. יֹוֵבל ֶזה, ָאַמר יֹוֵסי ַרּבִ א ַרּבִ  ַהּכֹל, ָאַמר ַאּבָ
א, ָיֶפה ָאנוּ  ָהָאבֹות ֵאּלוּ  ֶאּלָ  ֵהם ֵאּלוּ , אֹוְמִרים ׁשֶ

ה לֹׁשָ ִרים ְגָוִנים ׁשְ ְתַחּבְ ּמִ ּפּוחַ  ׁשֶ ּתַ  . ּבַ
י ֵאיזֶ , ָאַמר ִיְצָחק ַרּבִ ֶנֶסת ִנְכֶלֶלת ָמקֹום הּבְ  ּכְ

ָרֵאל ה? ִיׂשְ ּנָ ֹוׁשַ ׁשּ ֵאּלוּ . ּבַ יקֹות ּבְ ׁשִ ל ַהּנְ  ַאֲהָבה ׁשֶ
ֶקת ְדּבֶ ּנִ ֶלךְ  ׁשֶ ּמֶ י לֹוַקַחת, ָהֶעְליֹון ּבַ ּתֵ ים ׁשְ ּנִ , ׁשֹוׁשַ

מוֹ  ּנֱֶאַמר ּכְ ְפתֹוָתיו) ה שם( ׁשֶ ים ׂשִ ּנִ ּום. ׁשֹוׁשַ  ּוִמׁשּ
ָראֵ  ְכֶנֶסת ָאְמָרה ֶזה ֵקִני) א שם(, לִיׂשְ ָ  ִיׁשּ

יקֹות ׁשִ יהוּ  ִמּנְ ּום ּפִ ְכֶלֶלת ִמׁשּ ּנִ ים ׁשֶ ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ י ּבַ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
ָפַתִים ּלוֹ  ׂשְ  . ׁשֶ
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 תפוח

 
  ).אחרי מות עדפרשת ' ג ק"הזו( זה לימוד נוסח ויאמרו תפוח יקחו

י יא ִרּבִ ַתח ִחּיָ ַתּפּוחַ  )ב השירים שיר(. ּפָ ֲעֵצי ּכְ  ּבַ
ַער ן ַהּיַ ין ּדֹוִדי ּכֵ ִנים ּבֵ  ְקָרא ַהאי'. ְוגוֹ  ַהּבָ

יא אּוְקמּוהָ  ָמה ֲאָבל, ַחְבַרּיָ ֶנֶסת ֲחִביָבה ּכַ  ּכְ
ָרֵאל א ָקֵמי ִיׂשְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ִהיא. הּוא ּבְ בַּ  ּדְ  ַחתְמׁשַ

ַהאי ֵליהּ  ָלא ִאית ָהָכא. ּבְ ּכְ  ֲאַמאי, ְלִאְסּתַ
ַחת ּבַ ַתּפּוחַ  ֵליהּ  ְמׁשַ ה ְוָלא, ּבְ ִמּלָ  אוֹ , ָאֳחָרא ּבְ
ְגָווִנין ֵריָחא אוֹ  ּבִ ַטְעָמא אוֹ  ּבְ  . ּבְ

ּפּוחַ  ּוְכִתיב הֹוִאיל ֲאָבל א, ּתַ ֹכּלָ ַחת ִהיא ּבְ ּבַ  ְמׁשַ
ְגָווִנין, ֵליהּ  ֵריָחא, ּבִ ּפּוחַ  ַמה. ְעָמאּוְבטַ , ּבְ  הּוא ּתַ

א ַאסּווָתא א אּוף, ְלֹכּלָ ִריךְ  קּוְדׁשָ  ַאסּווָתא הּוא ּבְ
א ּפּוחַ  ַמה. ְלֹכּלָ ַכח ּתַ ּתְ ְגָווֵני ִאׁשְ ָמה, ּבִ  ּכְ

אֹוִקיְמָנא א אּוף, ּדְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ַכח הּוא ּבְ ּתְ  ִאׁשְ
ְגָווִנין ִאין ּבִ ּפּוחַ  ַמה. ִעּלָ יהּ  ִאית ּתַ ִקיק רּוָחא ּבֵ  ּדָ

ל ָאר ִמּכָ א אּוף, ִאיָלֵני ׁשְ ִריךְ  קּוְדׁשָ ִתיב הּוא ּבְ  ּכְ
יהּ  ָבנֹון לוֹ  ְוֵריחַ  )יד הושע( ּבֵ ּלְ ּפּוחַ  ַמה. ּכַ  ּתַ

א אּוף, ְמִתיָקא ַטְעֵמיהּ  ִריךְ  קּוְדׁשָ ִתיב הּוא ּבְ  ּכְ
יהּ  ים ִחּכוֹ  ּבֵ ּקִ א. ַמְמּתַ ִריךְ  ְוקּוְדׁשָ ח הּוא ּבְ ּבַ  ְמׁשַ
ָרֵאל ֶנֶסתִלכְּ  ָלהּ  ּנָה ִיׂשְ ׁשֹוׁשַ  אֹוִקיְמָנא ְוָהא, ּכְ
ּנָה ֲאַמאי, ִמֵלי ׁשֹוׁשַ ַמר ְוָהא, ּכְ  . ִאּתְ

י יא ַרּבִ ַתח ִחּיָ ַתּפּוחַ  )ב שיר(, ּפָ ֲעֵצי ּכְ ַער ּבַ ן ַהּיַ  ּכֵ
ין ּדֹוִדי ִנים ּבֵ סּוק ֶאת'. ְוגוֹ  ַהּבָ ה ַהּפָ ֲארוּ  ַהזֶּ  ּבֵ

ה ֲאָבל, ַהֲחֵבִרים ּמָ ֶנֶסת יָבהֲחבִ  ּכַ ָרֵאל ּכְ  ִלְפֵני ִיׂשְ
דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ִהיא הּוא ּבָ ַחת ׁשֶ ּבַ ֶזה אֹותוֹ  ְמׁשַ . ּבָ

אן ה, ְלִהְתּבֹוֵנן ֵישׁ  ּכָ ַחת ִהיא ָלּמָ ּבַ  אֹותוֹ  ְמׁשַ
ַתּפּוחַ  ָדָבר ְולֹא ּבְ ְגָוִנים אוֹ , ַאֵחר ּבְ ֵריחַ  אוֹ  ּבִ  אוֹ  ּבְ
ַטַעם  ?ּבְ
פּ  ְוָכתּוב הֹוִאיל ֲאָבל ּכֹל, ּוחַ ּתַ ַחת ִהיא ּבַ ּבַ  ְמׁשַ
ָוִנים - אֹותוֹ  ּגְ ֵריחַ , ּבַ ַעם, ּבָ ּפּוחַ  ַמה. ּוַבּטַ  הּוא ּתַ

דֹושׁ  ַאף - ַלּכֹל ְרפּוָאה רּוךְ  ַהּקָ  ְרפּוָאה הּוא ּבָ
ּפּוחַ  ַמה. ַלּכֹל ְגָוִנים ִנְמָצא ּתַ מוֹ , ּבִ ַאְרנוּ  ּכְ ּבֵ  - ׁשֶ
דֹושׁ  ַאף רּוךְ  ַהּקָ . ֶעְליֹוִנים ְגָוִניםבִּ  ִנְמָצא הּוא ּבָ
ּפּוחַ  ַמה ק ֵריחַ  ּבוֹ  ֵישׁ  ּתַ ל ּדַ ָאר ִמּכָ  - ָהֵעִצים ׁשְ
דֹושׁ  ַאף רּוךְ  ַהּקָ תּוב הּוא ּבָ  ְוֵריחַ  )יד הושע( ּבוֹ  ּכָ
ָבנֹון לוֹ  ּלְ ּפּוחַ  ַמה. ּכַ  ַאף - ָמתֹוק ַטֲעמוֹ  ּתַ

דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ תּוב הּוא ּבָ  ִחּכוֹ  )ה השירים שיר( ּבוֹ  ּכָ
ים ּקִ דֹושׁ . ַמְמּתַ רּוךְ  ְוַהּקָ חַ  הּוא ּבָ ּבֵ ֶנֶסת ֶאת ְמׁשַ  ּכְ
ָרֵאל מוֹ  ִיׂשְ ּנָה ּכְ ַאְרנוּ  ַוֲהֵרי, ׁשֹוׁשַ ָבִרים ֶאת ּבֵ  ַהּדְ

ה מוֹ  ָלּמָ ּנָה ּכְ ֵאר ַוֲהֵרי, ׁשֹוׁשַ  . ִנְתּבָ
 

 )פרשת האזינו רפו:' ג ק"זוה( יאמרו ואח"כ

י ַתח ִיְצָחק ִרּבִ ַתּפּוחַ  )ב השירים שיר(, ּפָ ֲעֵצי ּכְ  ּבַ
ַער ָאה'. ְוגוֹ  ַהּיַ ָרֵאל חּוָלֵקיהֹון ַזּכָ ִיׂשְ ל ּדְ ין ִמּכָ  ַעּמִ
לֹות ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ָהא, ּוַמזָּ ל ּדְ ַאר ּכָ ין ׁשְ  ַעּמִ

ְלָטנּוָתא, ְמָמָנן ְלַרְבְרָבן ִאְתְיִהיבוּ  ׁשֻ . ָעַלְייהוּ  ּבְ
ָרֵאל ין ְוִיׂשְ יׁשִ ָאה, ַקּדִ ָעְלָמא ֵקיהֹוןחּולָ  ַזּכָ ין ּבְ  ּדֵ
ָאֵתי ּוְבָעְלָמא ָלא, ּדְ א לֹון ָיַהב ּדְ ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּוא ּבְ

ִליָטא ְוָלא, ְלַמְלָאָכא ָלא א, ַאֲחָרא ְלׁשָ  הּוא ֶאּלָ
י ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, ְלחּוָלֵקיהּ  לֹון ָאִחיד  ֵחֶלק ּכִ

י ,ּוְכִתיב. ַעּמוֹ ' ְייָ  ַחר ַיֲעֹקב ּכִ  .ָיהּ  לוֹ  ּבָ
ַתּפּוחַ  ֲעֵצי ּכְ ַער ּבַ ּפּוחַ  ַמה, ַהּיַ א ּתַ ְרׁשָ  ִמְתּפָ
ְגָוונֹוי ל ַעל, ּבִ ַאר ּכָ ךְ , ַחְקָלא ִאיָלֵני ׁשְ א ּכַ  קּוְדׁשָ

ִריךְ  ַרשׁ  הּוא ּבְ ים ִמְתּפְ ל ַעל ְוִאְתְרׁשִ  ֵחיִלין ּכָ
ִאין ִאין ִעּלָ ִגין, ְוַתּתָ ךְ  ּבְ  ְצָבאֹות' ְייָ ) מח ישעיה( ּכָ
מוֹ  ָכל הּוא אֹות, ׁשְ א ֵחיָלא ּבְ ְלֵעיּלָ  .ּדִ

י ַתח ִיְצָחק ַרּבִ ַתּפּוחַ  )ב השירים שיר(, ּפָ ֲעֵצי ּכְ  ּבַ
ַער ֵרי'. ְוגוֹ  ַהּיַ ל ֶחְלָקם ַאׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ  ֻאּמֹות ִמּכָ
לֹות ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֲהֵרי, ּוַמזָּ ל ׁשֶ ָאר ּכָ  ָהֻאּמֹות ׁשְ
נוּ  ִרים ִנּתְ ים ְלׂשָ לִּ  ְמֻמּנִ ָרֵאל. ֲעֵליֶהם יִטיםׁשַ  ְוִיׂשְ

ים ֵרי, ְקדֹוׁשִ עֹוָלם ֶחְלָקם ַאׁשְ ה ּבָ  ּוָבעֹוָלם ַהזֶּ
א ּלֹא, ַהּבָ דֹושׁ  אֹוָתם ָנַתן ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  לֹא הּוא ּבָ

יט ְולֹא ְלַמְלָאךְ  ּלִ א, ַאֵחר ְלׁשַ  אֹוָתם ִיֵחד הּוא ֶאּלָ
תּוב ֶזהוּ . ְלֶחְלקוֹ  ּכָ י ׁשֶ  ָכתּובוְ , ַעּמוֹ ' ה ֵחֶלק ּכִ

י )קלה תהלים( ַחר ַיֲעֹקב ּכִ  . ָיהּ  לוֹ  ּבָ
ַתּפּוחַ  ֲעֵצי ּכְ ַער ּבַ ּפּוחַ  ַמה, ַהּיַ ק ּתַ ְגָוָניו ִמְתַחּלֵ  ּבִ

ל ַעל ָאר ּכָ ֶדה ֲעֵצי ׁשְ ָ ךְ , ַהׂשּ דֹושׁ  ּכָ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
ק ם ִמְתַחּלֵ ל ַעל ְוִנְרׁשָ  ֶעְליֹוִנים ֲחָילֹות ּכָ

וּ , ְוַתְחּתֹוִנים מוֹ  ְצָבאֹות' ה) מח ישעיה( ֶזה םִמׁשּ , ׁשְ
ָכל הּוא אֹות ל ָצָבא ּבְ  .ַמְעָלה ׁשֶ

 ]יז[  פרי עץ הדר  

ָנא ַקִין ָקְרּבְ ים ֲהָוה ּדְ ּתִ ׁשְ ָנא, ּפִ ֶהֶבל ְוָקְרּבְ  ֲהָוה ּדְ
א ָלאו, ֶצֶמר א ּדָ ּדָ א ְוָלאו, ּכְ א ּדָ ּדָ  ָרָזא. ּכְ

ה ִמּלָ ְלַאִים ַקִין, ּדְ ָלא ִעְרּבּוְבָיא, ֲהָוה ּכִ  ּדְ
ָלא, ָאֳחָרא ִסְטָרא, ִאְצְטִריךְ  ַחוָּ  ִזיָנא ּדְ  הּדְ

ֵניהּ . ְוָאָדם . ַאְתָיא ָקא ִסְטָרא ֵמַההּוא ְוקּוְרּבָ
ָאָדם ֲחָדא ִמִזיָנא ֶהֶבל ה ּדְ ה ּוְבֵמָעָהא. ְוַחּוָ ַחּוָ  ּדְ

רוּ  ין ִאְתַחּבָ ֵרין ִאּלֵ רוּ  ּוְבִגין. ִסְטִרין ּתְ ִאְתַחּבָ  ּדְ
ֲחָדא ְייהוּ  ַאְתָיא ָלא, ּכַ א ִמּנַ , ְלָעְלָמא ּתֹוַעְלּתָ

ין יֹוָמא ְוַעד. וִאְתֲאִבידוּ  ְלהֹון ִסְטָרא, ּדֵ  ּדִ
יָמא ַאְחֵזי ּוַמאן. ַקּיְ ְרֵמיהּ  ּדְ עֹוָבָדא ּגַ ִחּבּוָרא ּבְ  ּדְ

א ַער, ּדָ ֲחָדא ִסְטִרין ִאיּנּון ָעֵליהּ  ִאּתְ  ְוָיִכיל, ּכַ
אִרי, ְלִאְתְזָקא ָלא, ָאֳחָרא רּוָחא ֲעלֹוי ְוׁשָ  ּדְ
ָרֵאל. ִאְצְטִריךְ  ָעאן ְוִיׂשְ  ָעַלְייהוּ  ָעָראְלִאתְּ  ּבָ

א רּוָחא יׁשָ ין ְלֶמֱהִוי ַקּדִ יׁשִ ָחא, ַקּדִ ּכְ ּתַ  ְלִאׁשְ
ָלָמא ׁשְ ָעְלָמא, ּבִ ין ּבְ ָאֵתי ּוְבָעְלָמא ּדֵ  . ּדְ

ִתיב  ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמדוֹ  ַהּכֵֹהן ְוָלַבשׁ ) ו ויקרא( ּכְ
ד רוֹ  ַעל ִיְהיוּ  ּבַ ׂשָ  ֲאַמאי) יחגור בד ובאבנט( ּבְ

ד ִאְקֵרי ִגין. יָדאיְיחִ , ּבַ ָלא ּבְ ֵעי ּדְ ָרא ּבָ  ְלַחּבְ
ים ְלַהאי ּתִ ׁשְ ָאֳחָרא ּפִ א ְוַעל, ּבְ ִתיב ָלא ּדָ  ִמדוֹ  ּכְ

ים ּתִ א, ִפׁשְ  . ְיִחיָדָאה ַבד ֶאּלָ
ֵעי ִאיהוּ  ֲאַמאי ְוַכֲהָנא ַהאי ְלִאְתֲחָזָאה ּבָ . ּבְ
א ין ֶאּלָ ד ָמאֵני ִאּלֵ ֵעי, ּבַ הוּ  ְלִאְתֲחָזָאה ּבָ  ַעל ּבְ
ד, ָהעֹוָלה חִמְזבַּ   א''ס( ִקְטָרא ַמְפֵני ֲהָוה ּכַ

ָנא) קטמא ִדׁשְ עֹוָלה ּדְ ָהא, ּדְ ְטָרא עֹוָלה ּדְ  ִמּסִ
ֲעבֹוָדה א ְוִהְרהּוָרא ָזָרה ּדְ יׁשָ . ַאְתָיא ָקא ּבִ

ךְ  ּוְבִגין ֵעי, ּכָ הוּ  ְלִאְתֲחָזָאה ּבָ ְלחֹוַדְייהוּ  ּבְ , ּבִ
ִעְרּבּוְבָיא ְוָלא ָמה ּבְ ַאָמָרן ּכְ ִגין, ּדְ ר ּבְ ּפָ ִיְתּכַ  ּדְ
ר ֵליהּ  ל ָנשׁ  ְלּבַ ַאְתָיין חֹוִבין ִאיּנּון ּכָ  ֵמַההּוא ּדְ

א ָעֵייל ְוַכד. ִסְטָרא ׁשָ ִלימוּ  ֲאַתר, ְלַמְקּדְ ׁשְ  ּדִ
ַכח ּתְ ֵלימּוָתא ּפּוְלָחֵני ִאיּנּון ְוָכל, ִאׁשְ ׁשְ  ַאף, ּדִ

ב ַעל רוּ  ּגַ ִאְתַחּבָ הּ  ָלן ֵלית, ּדְ ָמה, ּבָ אַ  ּכְ  ָמָרןּדְ
ִציִצית ִגין, ּבְ ן ּבְ ַתּמָ ָכחוּ  ּדְ ּתְ רוּ  ִאׁשְ ל ְוִאְתֲחּבְ  ּכָ

יִנין ִאיּנּון א ַזּיְ ְלֵעיּלָ  ָמאֵני ִאיּנּון ְוָכל, ּדִ
א ׁשָ ִחין, ַמְקּדְ ּכְ ּתַ יהּ  ִמׁשְ ָמה ּבֵ יִנין ּכַ ָיין ַזּיְ ּנְ  ְמׁשַ

א א ִמן ּדָ הוּ , ּדָ ִלילוּ  ְוֻכּלְ ן ִאְתּכְ ּמָ ַגְווָנא ּתַ  ּכְ
אדִּ  ִאין. ְלֵעיּלָ ָרֵאל ִאיּנּון ַזּכָ א, ִיׂשְ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ  ּבְ

ְקׁשֹוט אֹוַרְייָתא ְלהוּ  ָיִהיב הּוא  אֹוַרְייָתא, ּדִ
ְמֵהיְמנּוָתא ל ְלהוּ  ְוִריַחם, ּדִ ָאר ִמּכָ ין ׁשְ  ַעּמִ

יב, ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ְכּתִ ) א מלאכי, (ּדִ
י  '. ְייָ  ָאַמר ֶאְתֶכם ָאַהְבּתִ

נוֹ קָ  ל ְרּבָ ים ָהָיה ַקִין ׁשֶ ּתִ ׁשְ נוֹ , ּפִ ל ְוָקְרּבָ  ֶהֶבל ׁשֶ
ֶזה ֶזה לֹא, ֶצֶמר ָהיוּ  ֶזה ֶזה ְולֹא, ּכְ  סֹוד. ּכְ

ָבר ְלַאִים ָהָיה ַקִין - ַהּדָ ֵאיָנהּ  ִעְרּבּוְבָיה, ּכִ  ׁשֶ
ד, ִנְצֶרֶכת ֵאינוֹ , ָהַאֵחר ַהּצַ ל ִמיָנם ׁשֶ  ָאָדם ׁשֶ

ה נוֹ , ְוַחּוָ ד ֹותוֹ ֵמא ְוָקְרּבָ א הּוא ַהּצַ  ֶהֶבל. ּבָ
ד ל ֶאָחד ִמּצַ ה ָאָדם ׁשֶ ל ּוְבֵמֶעיהָ . ְוַחּוָ ה ׁשֶ  ַחּוָ

רוּ  ֵני ִהְתַחּבְ ָדִדים ׁשְ לוּ  ַהּצְ ּום. ַהּלָ  ּוִמׁשּ
רוּ  ִהְתַחּבְ  ּתֹוֶעֶלת ֵמֶהם ָבָאה לֹא, ְכֶאָחד ׁשֶ

ה ַהּיֹום ְוַעד. ְוֶנֶאְבדוּ  ָלעֹוָלם ד ַהזֶּ ֶהם ַהּצַ ּלָ  ׁשֶ
ְרֶאה ּוִמי. םַקיָּ  ּמַ ה ַעְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ל ּבַ  ׁשֶ

ה ַהִחּבּור ָדִדים אֹוָתם ֶאת ָעָליו ְמעֹוֵרר, ַהזֶּ  ַהּצְ
ֶאָחד ֵזק ְוָיכֹול, ּכְ  ַאֶחֶרת רּוחַ  ָעָליו ְוׁשֹוָרה, ְלִהּנָ
ֵאיָנהּ  ָרֵאל. ְצִריָכה ׁשֶ  ְלעֹוֵרר ְצִריִכים ְוִיׂשְ
ה רּוחַ  ֲעֵליֶהם ָ ים תִלְהיוֹ  ְקֻדׁשּ ֵצא, ְקדֹוׁשִ  ְלִהּמָ
לֹום עֹוָלם ְבׁשָ ה ּבָ א ּוָבעֹוָלם ַהזֶּ  . ַהּבָ
תּוב  ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמּדוֹ  ַהּכֵֹהן ְוָלַבשׁ ) ו ויקרא( ּכָ

רוֹ  ַעל ִיְהיוּ  ַבד ׂשָ ד ּוְבַאְבֵנט) טז שם, (ּבְ  ּבַ
ה. ַיְחּגֹר ד ִנְקָרא ָלּמָ ּום? ְיִחיִדי, ּבַ ּלֹא ִמׁשּ  ׁשֶ
ים ֶאת רְלַחבֵּ  ָצִריךְ  ּתִ ׁשְ ה ַהּפִ  ְוַעל, ַאֵחר ִעם ַהזֶּ

ן ים ִמּדוֹ  ָכתּוב לֹא ּכֵ ּתִ ׁשְ א, ּפִ ד ֶאּלָ  . ְיִחיִדי, ּבַ
ה ֶזה ְלֵהָראֹות ָצִריךְ  ַהּכֵֹהן ְוָלּמָ א? ּבָ י ֶאּלָ  ְלבּוׁשֵ
ד לוּ  ַהּבַ ֶהם ְלֵהָראֹות ָצִריךְ  ַהּלָ ח ַעל ּבָ  ִמְזּבַ

ָהָיה, ָהעֹוָלה ׁשֶ ן ֶאת ְמַפּנֶה ּכְ ׁשֶ ל) האפר( ַהּדֶ  ׁשֶ
ן ׁשֶ ֲהֵרי, ָהעֹוָלה ּדֶ ָאה ָהעֹוָלה ׁשֶ ד ּבָ ל ֵמַהּצַ  ׁשֶ

 . ַרע ְוִהְרהּור ָזָרה ֲעבֹוָדה
ּום ךְ  ּוִמׁשּ ֶהם ְלֵהָראֹות ָצִריךְ  ּכָ ם ּבָ ְלַבּדָ  ְולֹא, ּבִ

ִעְרּבּוְבָיה ִפי ּבְ ָאַמְרנוּ  ּכְ ֵדי, ׁשֶ רוּ  ּכְ ּפְ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
ל ָלָאָדם ִאים ֲחָטִאים אֹוָתם ּכָ ּבָ ד ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ  .ַהּצַ

ְכַנס ּנִ שׁ  ּוְכׁשֶ ְקּדָ קֹום, ַלּמִ ם ַהּמָ ָ ׁשּ  ִנְמֵצאת ׁשֶ
ֵלמּות ְ ֵלמּות ֲעבֹודֹות אֹוָתן ְוָכל ַהׁשּ ְ  ַאף, ַהׁשּ

ב ַעל רוּ  ּגַ ִהְתַחּבְ ֶזה ָלנוּ  ֵאין, ׁשֶ מוֹ , ִעְנָין ּבָ  ּכְ
ָאַמְרנוּ  ּום, ְבִציִצית ׁשֶ ם ִמׁשּ ָ ׁשּ  אוּ ִנְמצְ  ׁשֶ

רוּ  ל ְוִהְתַחּבְ יִנים אֹוָתם ּכָ ַמְעָלה ַהּמִ ּלְ  ְוָכל, ׁשֶ
ֵלי אֹוָתם שׁ  ּכְ ְקּדָ ה ּבוֹ  ִנְמָצִאים, ַהּמִ ּמָ  ִמיִנים ּכַ
ה ֶזה ׁשֹוִנים ם, ִמזֶּ ם ִנְכְללוּ  ְוֻכּלָ מוֹ  ׁשָ  ּכְ

ַמְעָלה ּלְ ֵריֶהם. ׁשֶ ָרֵאל ַאׁשְ דֹושׁ , ִיׂשְ ַהּקָ רּוךְ  ׁשֶ  ּבָ
ל ּתֹוָרה, ֱאֶמת ֹוַרתתּ  ָלֶהם ָנַתן הּוא , ֱאמּוָנה ׁשֶ

ל אֹוָתם ְוָאַהב ָאר ִמּכָ ים ׁשְ  ֲעבֹוָדה עֹוְבֵדי ָהַעּמִ
תּוב, ָזָרה ּכָ י) א מלאכי( ׁשֶ  ָאַמר ֶאְתֶכם ָאַהְבּתִ

 '. ה
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ַתח י ּפָ יא ִרּבִ ֹבאוּ  ִכי, ְוָאַמר ֲאַבְתֵריהּ  ִחּיָ  ֶאל ּתָ
ם ָהָאֶרץ ל ּוְנַטְעּתֶ ָנה'. ְוגוֹ  ַמֲאָכל ֵעץ ּכָ ָ  ּוַבׁשּ

ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעית ְריוֹ  ּכָ '. ַלְייָ  ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ּפִ
ֹבאוּ  ִכי יא אּוְקמּוהָ  ָהא, ָהָאֶרץ ֶאל ּתָ , ַחְבַרּיָ

א ֲאָבל ָהא, ֲחֵזי ּתָ יִרין ָעִביד ָלא ִאיָלָנא ּדְ , ּפֵ
א ַאְרָעא ֶאּלָ יק ְוַאְרָעא. ּבְ  ְוַאְחֵזי, ְלהֹון ַאּפִ

א ַההּוא א ָלא ְוַאְרָעא. ָעְלָמאלְ  ִאיּבָ יִרין ַעְבּדָ  ּפֵ
א ָעָלהּ  ָאֳחָרא ֵחיָלא ִמּגוֹ  ֶאּלָ ָמה. ּדְ א ּכְ נּוְקּבָ  ּדְ
א ָלא יִרין ַעְבּדָ א, ּפֵ ְדכּוָרא ֵחיָלא ִמּגוֹ  ֶאּלָ . ּדִ

א ְוַההּוא ִלים ָלא, ִאיּבָ ּתְ ְלמּוָתא ִאׁשְ ַאׁשְ  ַעד, ּבְ
ַלת ִנין ּתְ ְקדָ  ָלא ְוֵחיָלא. ׁשְ א ָעֵליהּ  אִאְתּפָ  ְלֵעיּלָ
ִלים ַעד ּתְ ִאׁשְ ַתר. ּדְ ִלים ּבָ ּתְ ִאׁשְ ְקָדא ּדְ  ִאְתּפָ

ָקַנת ְוַאְרָעא ֵחיָלא ָעֵליהּ  יהּ  ִאְתּתְ ָהא. ּבֵ  ַעד ּדְ
ַלת ִנין ּתְ ָקַנת ָלא ַאְרָעא ׁשְ יהּ  ִאְתּתְ  ְוָלא ּבֵ

ִליַמת ּתְ יהּ  ִאׁשְ ַתר. ִעּמֵ ִלים ּבָ ּתְ ִאׁשְ ָקנוּ  ּדְ  ְוִאְתּתְ
ֲחדָ  ֵדין אּכַ ֵלימּוָתא הּוא ּכְ  . ׁשְ
א א, ֲחֵזי ּתָ ָלת ַעד, נּוְקּבָ ָרא ִזְמִנין ּתְ ִאְתַעּבְ , ּדְ

א ְמָעָהא ִאיּבָ ִלים ָלא ּדִ ּתְ ַתר. ִאׁשְ , ִעידּוָאן' ג ּבָ
א ָקַנת נּוְקּבָ ַההּוא ִאְתּתְ א ּבְ מוּ , ִאיּבָ ּכָ  ְוִאְסּתְ
ֲחָדא ֵדין. ּכַ א ַההּוא ּכְ ִלימוּ  ִאיּבָ ֹכלָּ  ׁשְ , אּדְ

ירוּ  ּפִ א ּוׁשְ ֹכּלָ ַתר. ּדְ ָנַפק ּבָ ִנין' ג ַעד, ּדְ  ָלא ׁשְ
א ֵחיָלא ֵליהּ  ִאית ָהא, ְלֵעיּלָ ֵדין ּדְ ִלים ּכְ ּתְ  ִאׁשְ

ׁשּוָלא יֵליהּ  ּבִ א ִאְתְרֵעי ֵלִוי. ּדִ ִליָתָאה, ִמּכֹּלָ  ּתְ
ַנת, ְלִאֵמיהּ  ּקָ ִאְתּתָ יהּ  ּדְ ַמת, ּבֵ ֲהֵדיהּ  ְוִאְסַתּכְ  . ּבַ

ַתר ִנין 'ג ּבָ ַדת, ׁשְ ּקָ ָאה ֵחיָלא ָעֵליהּ  ִאְתּפְ  ִעּלָ
א ָנה. ְלֵעיּלָ ָ ל ִיְהֶיה, ָהְרִביִעית ּוַבׁשּ ְריוֹ  ּכָ  ּפִ

ָחן. ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ַמאי. ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ּבְ , ּתּוׁשְ
ָחא ּבְ א ֵליהּ  ְלׁשַ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּלְ . ָהָכא ַעד. הּוא ּבְ

אן ה ָרָזא ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ִמּלָ ָנה, ּדְ ָ ַבׁשּ  :)ז''פ דף( ּדְ
וַגת ָהְרִביִעית ּוָ ֶנֶסת ִמְזּדְ ָרֵאל ּכְ א ִיׂשְ קּוְדׁשָ  ּלְ

ִריךְ  ַכח ַחד ְוִהּלּוָלא, הּוא ּבְ ּתְ יב. ִאׁשְ ְכּתִ  ֹקֶדשׁ  ּדִ
ִזְמָנא ְוֶחְדָוה ִהלּוָלא, ִהּלּוִלים  ַמאי. ֲחָדא ּבְ

ָנה א ׁשָ א ּדָ ִריךְ  קּוְדׁשָ  . הּוא ּבְ
ָנה, ְוָתֵניָנן א, ָהְרִביִעית ׁשָ ֶנֶסת ּדָ ָרֵאל ּכְ  ִיׂשְ
ִאיִהי יָמא ּדְ א, ְלכּוְרְסָייא ְרִביָעָאה ַקּיְ  ,ַחד ְוֹכּלָ
ָהא ֵדין ּדְ א ּכְ ִריךְ  קּוְדׁשָ וג הּוא ּבְ ּוַ הּ  ִמְזּדַ  ּבָ

ֶנֶסת ּכְ ָרֵאל ּבִ  ְוִהּלּוָלא ,ֹקֶדשׁ  ִהיא ּוְכֵדין, ִיׂשְ
א יׁשָ ַכח ַקּדִ ּתְ ילִ  ּוְכֵדין, ִאׁשְ  ַעל ִאְתָמָנן יןַחּיָ
ל ַעל, ָעְלָמא ה ּכָ ה ִמּלָ ְדָקא ּוִמּלָ  .ֵליהּ  ֲחֵזי ּכַ

ַתח י ּפָ יא ַרּבִ י, ְוָאַמר ַאֲחָריו ִחּיָ  ֶאל ָתֹבאוּ  ּכִ
ם ָהָאֶרץ ל ּוְנַטְעּתֶ ָנה', ְוגוֹ  ַמֲאָכל ֵעץ ּכָ ָ  ּוַבׁשּ

ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת ְריוֹ  ּכָ י'. ַלה ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ּפִ  ּכִ
ְרׁשּוהָ  ֲהֵרי, ָהָאֶרץ ֶאל ָתבאוּ   ֲאָבל. ַהֲחֵבִרים ּפֵ

ֲהֵרי, ְרֵאה ּבא ה ֵאינוֹ  ָהִאיָלן ׁשֶ , ֵפרֹות עֹוׂשֶ
א ָאֶרץ ֶאּלָ  ּוַמְרָאה אֹוָתם מֹוִציָאה ְוָהָאֶרץ, ּבָ
ִרי אֹותוֹ  ֶאת ה ָהָאֶרץ ְוֵאין. ָלעֹוָלם ַהּפְ  עֹוׂשֶ

רֹות א ּפֵ מֵּ  ַאֵחר ּכֹחַ  אֹותוֹ  ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ , ָעֶליהָ ׁשֶ
מוֹ  ֵקָבה ּכְ ַהּנְ ה ֵאיָנהּ  ׁשֶ רֹות עֹוׂשָ א ּפֵ  ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ
ָכר ּכֹחַ  ִרי ְואֹותוֹ . ַהזָּ ָלם לֹא ַהּפְ ֵלמּות ִנׁשְ ׁשְ  ּבִ
לֹשׁ  ַעד ִנים ׁשָ  ְלַמְעָלה ָעָליו ִנְפָקד לֹא ְוַהּכֹחַ , ׁשָ
ם ַעד ּלֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ם ַאַחר. ׁשֶ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ  ָעָליו ִנְפָקד, ׁשֶ
ֶנת ְוָהָאֶרץ, חַ ַהּכֹ ּקֶ ֲהֵרי. ּבוֹ  ִמְתּתַ לֹשׁ  ַעד ׁשֶ  ׁשָ

ִנים ֶנת ָהָאֶרץ ֵאין ׁשָ ּקֶ ֶמת ְולֹא ּבוֹ  ִמְתּתַ ּלֶ ּתַ  ִמׁשְ
מוּ  ַאַחר. ִעּמוֹ  ּלְ ּתַ ִהׁשְ נוּ  ׁשֶ ּקְ  זוֹ  ֲאַזי, ְכֶאָחד ְוִהְתּתַ

ֵלמּות  . ׁשְ
ֵקָבה, ְרֵאה ּבֹא ֶרת ַעד, ַהּנְ ְתַעּבֶ ּמִ לֹשׁ  ׁשֶ  ׁשָ

ָעמִ  ֵרי, יםּפְ ָלם לֹא ֵמֶעיהָ  ּפְ ה ַאַחר. ִנׁשְ לֹׁשָ  ׁשְ
ֵקָבה ֶהְריֹונֹות ֶנת ַהּנְ ּקֶ אֹותוֹ  ִמְתּתַ ִרי ּבְ , ַהּפְ

יִמים ֶאָחד ּוַמְסּכִ ִרי אֹותוֹ  ֲאַזי. ּכְ  הּוא ַהּפְ
ֵלמּות ל ְוַהּיִֹפי ַהּכֹל ׁשְ ָצא ַאַחר. ַהּכֹל ׁשֶ ּיָ  ַעד, ׁשֶ

לֹשׁ  ִנים ׁשָ ֲהֵרי, ָלהְלַמעְ  ּכֹחַ  לוֹ  ֵאין ׁשָ  ִהיא ָאז ׁשֶ
ָלתוֹ  י, ֵמַהּכֹל ִנְרָצה ֵלִוי. ַהְבׁשָ ִליׁשִ , ְלִאּמוֹ  ׁשְ

ָנה ּקְ ִהְתּתַ יָמה בוֹ  ׁשֶ  . ִעּמוֹ  ְוִהְסּכִ
לֹשׁ  ַאַחר ִנים ׁשָ ה ׁשָ  ֶעְליֹון ּכֹחַ  ָעָליו ִהְתַמּנָ

ָנה, ְלַמְעָלה ָ ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעית ּוַבׁשּ ְריוֹ  ּכָ  ּפִ
חֹות? ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ַמהוּ . ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ּבָ ׁשְ  ּתִ

חַ  ּבֵ דֹושׁ  ֶאת ְלׁשַ רּוךְ  ַהּקָ אן ַעד. הּוא ּבָ אן. ּכָ  ִמּכָ
ָבר סֹוד ְוֵאיָלךְ  ָנה, ַהּדָ ָ ׁשּ ּבַ  :)ז''פ דף( ׁשֶ

ֶגת ָהְרִביִעית ּוֶ ֶנֶסת ִמְזּדַ ָרֵאל ּכְ דֹושׁ  ִעם ִיׂשְ  ַהּקָ
רּוךְ  תּובשֶׁ , ִנְמֵצאת ַאַחת ְוִהּלּוָלה, הּוא ּבָ  ּכָ
ְמָחה ִהּלּוָלה, ִהּלּוִלים ֹקֶדשׁ  ַפַעם ְוׂשִ  . ַאַחת ּבְ
ה ַמה ָנה זֶּ ָ דֹושׁ  ֶזה? ַהׁשּ רּוךְ  ַהּקָ ִנינוּ . הּוא ּבָ , ְוׁשָ

ָנה ֶנֶסת זוֹ  ָהְרִביִעית ׁשָ ָרֵאל ּכְ ִהיא, ִיׂשְ  ַעּמּוד ׁשֶ
א ְרִביִעי ּסֵ ֲהֵרי, ֶאָחד ְוַהּכֹל, ַלּכִ ג ָאז ׁשֶ ּוֵ  ִמְזּדַ

רּוךְ  דֹושׁ ַהקָּ  ֶנֶסת ִעם הּוא ּבָ ָרֵאל ּכְ  ִהיא ְוָאז, ִיׂשְ
ה ִהּלּוָלה ְוִנְמֵצאת ,ֹקֶדשׁ   ַהֲחָילֹות ְוָאז, ְקדֹוׁשָ

ים ל ַעל, ָהעֹוָלם ַעל ִמְתַמּנִ ָבר ּכָ  ְוָדָבר ּדָ
ָראּוי  .לוֹ  ּכָ
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ִאיהּו ֵעץ ַהחַ  ִאיָלן, ּדְ א ּבְ אֹוַרְייָתא, ּוְבִגין ּדָ ים, ּבְ ּיִ
ַתר ֲחָנָטה,  ּה, ָאְזִלין ּבָ ִלין ּבָ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ין ּדְ ִאּלֵ ּבְ
ִאיִהי  ְרָיא יּו''ד ָעַלְייהּו, ּדְ ׁשַ ִרין ֵליּה, ּדְ ְ ּוְמַעׂשּ
ִאיּנּון  ין ה''ה, ּדְ ׁשִ ּנְ ָחְכָמ''ה, א' ִמי' ּוָבה ִמְתּכַ

אַ  ירֹות ָהִאיָלן. ּוַמאן ִאיָלן. ו'. ֲאָבל ׁשְ א, ּפֵ ר ַעּמָ
יִקים  ּורֹו. ִאיּנּון ַצּדִ לּוָתא, ִעׂשּ ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ

הֹון,  ַמר ּבְ ִאּתְ ּיֹום (ויקרא כג) ּדְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
עֹוָבֵדיהֹון,  ִרי ֵעץ ָהָדר. ָהָדר ּבְ ָהִראׁשֹון ּפְ
ָמאֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַאַחר ֲחָנָטה  ֲאִחיָדאן ּבְ ּדַ

ִאיָלן. ָאְזֵליָנן לְ  ְייהּו ּכְ  ַגּבַ
ַמע  ין, ְוָקא ַמׁשְ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ א אּוְקמּוָה ּבְ ּוְבִגין ּדָ
ל  ְרּכֹו ִליָגֵדל ַעל ּכָ ָרק ּדַ ָיָרק, ַמה ּיָ ֶאְתרֹוג ּכְ ָלן ּדְ
ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשּורֹו. אּוף ֶאְתרֹוג ָנֵמי  ַמִים, ּוִבׁשְ

ְטָרא דְּ  ְרּכֹו ִליָגֵדל ְוכּו' ּוִמּסִ ָחְכָמה, ֵאין ַמִים ּדַ
ְתָנן,  א, ְוָהא ּדִ א ּתֹוָרה. ּוַבֲאַתר ַאֲחָרא ְלֵעיּלָ ֶאּלָ
ָרִכים, ָהא ֶאְתרֹוג,  ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ְוה ָלִאיָלן ּבִ ֶאְתרֹוג ׁשָ
א,  ִלּבָ ּיּוְקָנא ּדְ ָאִחיד ב' ִסְטִרין, ְוֶאְתרֹוג ִאיהּו ּדִ

א. ָאִחיד ְלעֵ  א ְוָאִחיד ְלַתּתָ ָאִחיד ְלֵעיּלָ א,ּדְ  יּלָ
א ב רֹוֶאה. ָאִחיד ְלַתּתָ אּוְקמּוהָ  ַהּלֵ ָמה ּדְ ַדַעת. ּכְ   ּבְ

ַעת ִאיִהי ִאיָלָנא, ּתֹוָרה ִאיָבא  ב יֹוֵדַע. ּדַ ַהּלֵ
ּקוּ  ִאיּנּון ּפִ יֵליּה. ַעְייִנין ּדְ ב רֹוֶאהּדִ הֹון ַהּלֵ ּבְ  . ִדין, ּדִ

 

ּתוֹ  ים, ּבַ הּוא ֵעץ ַהַחּיִ ִאיָלן, ׁשֶ ּום ֶזה ּבָ ָרה, ּוִמׁשּ
ּה הֹוְלִכים ַאַחר ֲחָנָטה  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאּלּו ׁשֶ ּבְ
ִהיא  ֹוֶרה ֲעֵליֶהם יֹו''ד, ׁשֶ ׁשּ ִרים אֹותֹו, ׁשֶ ְ ּוְמַעׂשּ
ֵהם  ִסים ה''ה, ׁשֶ ּנְ ָחְכָמ''ה, א' ִמי', ּוָבּה ִמְתּכַ
ָאר ָהָעם,  רֹות ָהִאיָלן. ּוַמהּו ָהִאיָלן? ו'. ֲאָבל ׁשְ ּפֵ

יִקים  ַאַחר ְלִקיָטתוֹ  ּורֹו, אֹוָתם ַצּדִ לּות ִעׂשּ ִמן ַהּגָ
ֶהם  ּנֱֶאַמר ּבָ ּיֹום  (ויקרא כג)ׁשֶ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ

יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ִרי ֵעץ ָהָדר. ָהָדר ּבְ ָהִראׁשֹון ּפְ
ַבֲעֵלי תֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַאַחר ְלִקיָטה  ֲאחּוִזים ּבְ ׁשֶ

ִאיָלן.  יֶהם  ּכְ  הֹוְלִכים ְלַגּבֵ
א ּוִמשּׁ  ין, ּבָ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ ְרׁשּוָה ּבְ ּום ֶזה ּפֵ

ֵדל  ְרּכֹו ִלּגָ ָרק ּדַ ָיָרק. ַמה ּיָ ֶאְתרֹוג ּכְ ִמיֵענּו ׁשֶ ְלַהׁשְ
ּורֹו, ַאף ֶאְתרֹוג  ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ ל ַמִים ּוִבׁשְ ַעל ּכָ
ל ַהָחְכָמה, ֵאין ַמִים  ד ׁשֶ ֵדל ְוכּו' ּוִמּצַ ְרּכֹו ִלּגָ ם ּדַ ּגַ

א תּ  ִנינּו, ֶאּלָ ָ ׁשּ ֹוָרה. ּוְבָמקֹום ַאֵחר ְלַמְעָלה, ְוֶזה ׁשֶ
ֶוה ָלאִ  ה ְדָרִכים.ֶאְתרֹוג ׁשָ לֹׁשָ ׁשְ ֲהֵרי ֶאְתרֹוג  יָלן ּבִ

ב  יֹוַקן ַהּלֵ ֵני ְצָדִדים, ְוֶאְתרֹוג הּוא ּדְ אֹוֵחז ׁשְ
ה. ָאחּוז ְלַמְעָלה  ָאחּוז ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמּטָ  -ׁשֶ

ב רֹוֶאה. ָאחּוז  הַהּלֵ ֲארּוָה,  ְלַמּטָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ַדַעת, ּכְ ּבְ
ּלֹו.  ִרי ׁשֶ ַעת ִהיא ִאיָלן, ַהּתֹוָרה ַהּפְ ב יֹוֵדַע. ּדַ ַהּלֵ

ֶהןָהֵעיַניִ  ּבָ ְצוֹות ׁשֶ ֵהן ַהּמִ ב רֹוֶאה. ם ׁשֶ   ַהּלֵ
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 אתרוג

  

  

 )משפטים ק"כ:פרשת ' ב ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו אתרוג יקחו
ּכּוִרים, ַוֲאַבְתֵריּה  א, ְלָהִביא ּבִ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ
ּכּוִרים, ַוֲאַבְתֵריּה ְלִהְתַוּדֹות ַעל  ְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהּבִ

ר, הַ  ֲעׂשֵ ים ַעל ַהּמַ ר. ּוָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַמְקׁשִ ֲעׂשֵ ּמַ
ּורֹו.  ִאי ְיֵהא ֹקֶדם ְלִקיָטתֹו, אֹו ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ ּדְ
ִאיָלן, ָהַלְך ַאַחר  יּה ּבְ ַמר ּבֵ ִאּתְ גֹון ֶאְתרֹוג, ּדְ ּכְ
ירֹות.  ּול ַהּפֵ ׁשּ ָאַמר, ַאַחר ּבִ ֲחָנָטה. ִאית ַמאן ּדְ

בּוָאה, ְוֶאְתרֹוג מִ  ְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן, ּוִמְקָצתֹו ַלּתְ
ְלַאַחר ְלִקיָטתֹו  הֹון, ּדִ ַמר ּבְ ִאּתְ ִאיּנּון ְזָרִעים, ּדְ ּדְ
ַמר  א ַעד ַאַחר ּגְ ִאיָלן ָלאו ִאיהּו, ֶאּלָ ּורֹו. ּדְ ִעׂשּ

ּולֹו.  ׁשּ  ּבִ

ינּו ַהּמֹוִציא  ּקִ א, ּתַ ֵמֲאָתר  (דף קכ''א ע''א)ּוְבִגין ּדָ
ִבשׁ  קֹום ּדְ א ִמּמָ רּוף, ֶאּלָ ת ׂשָ ָקא ּפַ ּולֹו ָיֶפה. ְלַאּפָ

ַתר ְלִקיָטתֹו,  בּוָאה, ּבָ הּוא מּוְטָעם. ְוָהִכי ּתְ ׁשֶ
ָרֵאל, ִאיּנּון ְמׁשּוִלים  ירֹות. ְוִיׂשְ ִביׁשּול ּפֵ ִאיהּו ּכְ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ בּוָאה, ּדְ ית כג)  (שמותָלִאיָלן ְוַלּתְ ֵראׁשִ
ּכּוֵרי ַאְדָמתְ  ית ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ְוָהִכי ּבִ ִביא ּבֵ ָך ּתָ

ִאיּנּון  (דברים יח) ן לֹו. ּדְ ּתֶ ז ֹצאְנָך ּתִ ית ּגֵ ֵראׁשִ
הֹון,  ַמר ּבְ ִאּתְ ָרֵאל. ּדְ ן ֹצאִני. (יחזקאל לה) ִיׂשְ ְוַאּתֵ

ָרֵאל,  ית  (ירמיה ב)ְוָהִכי ִיׂשְ ֹקֶדׁש ַלְיָי' ֵראׁשִ
בּוָאֹתה, ְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן גָּ  לּוָתא, ִעׂשּוֹר. ּתְ

  .ְוִאְתְקִריאּו ֹקֶדׁש ַלְיָי'
יף, ּוָמזֹון  א ְוַתּקִ ָרֵאל ִאְתְקִריאּו ִאיָלָנא ַרּבָ ְוִיׂשְ
ִאיִהי ְמזֹוָנא  יּה אֹוַרְייָתא, ּדְ יּה. ּבֵ א ּבֵ ְלֹכּלָ
א.  ִאיִהי ְמזֹוָנא ְלַתּתָ יּה ְצלֹוָתא, ּדְ א. ּבֵ ְלֵעיּלָ

ָרֵאל.ן ַוֲאִפיּלּו ַמְלָאִכין ֵלית לוֹ  ִיׂשְ א ּבְ  ְמזֹוָנא, ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא, ָלא ֲהָוה  קּון ּבְ ָרֵאל ִיְתַעּסְ ִיׂשְ ִאי ָלאו ּדְ ּדְ
יָלא  ַאְמּתִ אֹוַרְייָתא, ּדְ ָנִחית לֹון ְמזֹוָנא, ִמְסַטר ּדְ
ים ִהיא  ָלֵעץ, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵעץ ַחּיִ

ִאיִהי ִמְצוָ  ּה. ּוְלִאיָבא, ּדְ ֲחִזיִקים ּבָ  ה. ַלּמַ
א.  ָ א. ְוָהֵני ְלֶאׁשּ יַלא ְלַמּיָ ְוָהִכי אֹוַרְייָתא ַאְמּתִ
ִאיִהי  א, ְוַחָמה ּדְ ֵעיּלָ א ִמּלְ ְוָלא ֲהָוה ָנִחית ַמּיָ
ירֹות ָהִאיָלן.  ָלא ּפֵ ְ א, ָלא ֲהָוה ָנִחית ְלַבׁשּ ָ ֶאׁשּ
ָרֵאל ִיׂשְ ַמר ּבְ א ִאּתְ ָרֵאל. ּוְבִגין ּדָ ִגין ִיׂשְ א, ּבְ , ֶאּלָ

ין ָמאֵרי  ם ב)(שיר השירי יָה, ִאּלֵ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ַהּתְ
ְתִחין ִמְצֹות.  ד ּפַ ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנּו ֵריַח, ּכַ ְוַהּגְ

ָרֵאל, קּוִמי ָלְך  ִיׂשְ ַמר ּבְ ד ִאּתְ א, ּוִמּיַ ִתיּוְבּתָ ּבְ
לּוָתא.  ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך, ִמן ּגָ

 

ַאַחר זֹו  ְצָוה ׁשֶ  -ּכּוִרים, ְוַאֲחֶריָה ְלָהִביא בִּ  -ַהּמִ
ּכּוִרים, ְוַאֲחֶריָה  ְלִהְתַוּדֹות  -ְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהּבִ

ים ַעל  ָנה ַמְקׁשִ ׁשְ ר. ּוַבֲעֵלי ַהּמִ ֲעׂשֵ ַעל ַהּמַ
ִאם ִיְהֶיה ֹקֶדם ְלִקיָטתֹו, אֹו ַאַחר  ר, ׁשֶ ֲעׂשֵ ַהּמַ

אִ  ּנֱֶאַמר ּבֹו ּבְ מֹו ֶאְתרֹוג, ׁשֶ ּורֹו, ּכְ יָלן, ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ
ּול  ׁשּ אֹוֵמר ַאַחר ּבִ ָהַלְך ַאַחר ֲחָנָטה. ֵיׁש ִמי ׁשֶ
רֹות. ְוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן ּוִמְקָצתֹו  ַהּפֵ
ַאַחר  ּלְ ֶהם ׁשֶ ּנֱֶאַמר ּבָ ֵהם ְזָרִעים, ׁשֶ ִלְתבּוָאה, ׁשֶ
ַמר  א ַעד ַאַחר ּגְ ִאיָלן ֵאינֹו ֶאּלָ ּורֹו. ׁשֶ ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ

וּ  ׁשּ  לֹו. ּבִ
נּו ַהּמֹוִציא  ּקְ ְך ּתִ ּום ּכָ קֹום  (דף קכ''א ע''א)ּוִמׁשּ ִמּמָ

קֹום  א ִמּמָ רּוף, ֶאּלָ ת ׂשָ ּולֹו ָיֶפה, ְלהֹוִציא ּפַ ׁשּ ּבִ ׁשֶ
בּוָאה, ַאַחר ְלִקיָטתֹו הּוא  הּוא ֻמְטָעם. ְוָכְך ּתְ ׁשֶ
ָרֵאל ְמׁשּוִלים ָלִאיָלן  רֹות. ְוִיׂשְ ּול ּפֵ ִבׁשּ ּכְ

בּואָ  ֶהםְוַלּתְ ּנֱֶאַמר ּבָ ית  (שמות כג) :ה, ׁשֶ ֵראׁשִ
ית ה' ֱאלֶֹהיְך. ְוָכְך  ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתְך ּתָ (דברים ּבִ

ָרֵאל,  יח) ֵהם ִיׂשְ ן לֹו, ׁשֶ ּתֶ ז ֹצאְנְך ּתִ ית ּגֵ ֵראׁשִ
ֶהם  ּנֱֶאַמר ּבָ ן ֹצאִני. ְוָכְך  (יחזקאל לד)ׁשֶ ְוַאּתֵ

ָרֵאל ַלה' רֵ  ָרֵאל, ֹקֶדׁש ִיׂשְ בּוָאֹתה, ִיׂשְ ית ּתְ אׁשִ
לּות  ּור. ְוִנְקְראּו ֹקֶדׁש  -ְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ִעׂשּ

 ַלה'. 
יף ּובֹו ָמזֹון ַלּכֹל.  דֹול ְוַתּקִ ָרֵאל ִנְקְראּו ִאיָלן ּגָ ְוִיׂשְ
ִהיא  ה, ׁשֶ ִפּלָ ִהיא ָמזֹון ְלַמְעָלה. ּבֹו ּתְ ּבֹו ּתֹוָרה, ׁשֶ

ה. ַוֲאִפּלּו ַלמַּ  א ָמזֹון ְלַמּטָ ְלָאִכים ֵאין ָמזֹון ֶאּלָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ  ּבְ

ּתֹוָרה, לֹא ָהָיה יֹוֵרד  קּו ּבַ ָרֵאל לֹא ִיְתַעּסְ ִאם ִיׂשְ ׁשֶ
ָלה ְלֵעץ. ֶזהּו  ְמׁשְ ּנִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ד ׁשֶ ָלֶהם ָמזֹון ִמּצַ

תּוב  ּכָ ּה. (משלי ג) ׁשֶ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ
הּוא ִמצְ  ִרי, ׁשֶ  ָוה. ְוַלּפְ

ה ְלֵאׁש, ְולֹא  ָלה ְלַמִים, ְוֵאּלֶ ְוָכָך ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ
ִהיא ֵאׁש,  ה ׁשֶ ָהיּו יֹוְרִדים ַמִים ִמְלַמְעָלה, ְוַחּמָ

רֹות ָהִאיָלן, ל ֶאת ּפֵ ֵ א  לֹא ָהְיָתה יֹוֶרֶדת ְלַבׁשּ ֶאּלָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ִביל ִיׂשְ ׁשְ (שיר ּבִ

ֲעֵלי ִמְצוֹות.ַהתְּ  ב) יָה. ֵאּלּו ּבַ  ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ
ְתׁשּוָבה,  ּפֹוְתִחים ּבִ ׁשֶ ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח, ּכְ ְוַהּגְ
ָרֵאל, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי  ִיׂשְ ד ֶנֱאַמר ּבְ ּוִמּיָ

לּות.  ּוְלִכי ָלְך, ִמן ַהּגָ
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אן ְרָכאן ּוְלָהְלָאה ִמּכָ הוּ  ִמְתּבָ ּלְ אִרי, ּכֻ  ְוׁשָ
ָהא, ְלֵמיַכל לְּ  ּדְ ֵלימּוָתא הוּ ּכֻ ׁשְ א ּבִ ֹכּלָ , ּדְ

ֵלימּוָתא ׁשְ א ּבִ ֵעיּלָ א ּדְ ִלים ָלא ְוַעד. ְוַתּתָ ּתְ  ִאׁשְ
א ֹכּלָ א ּבְ ּתָ א ִמּתַ . ִמּנֵיהּ  ְלֵמיַכל ָאִסיר, ּוֵמֵעיּלָ
ָאִכיל ּוַמאן ַמאן, ִמּנֵיהּ  ּדְ ֵלית ּכְ  חּוָלָקא ֵליהּ  ּדְ

א קּוְדׁשָ ִריךְ  ּבְ ֶנֶסת הּוא ּבְ ּכְ ָהא, ָרֵאלִישְׂ  ּוּבִ  ּדְ
א ַההּוא ָלא ִאיּבָ ָאה ְרׁשּוָתא ּבְ א ִעּלָ יׁשָ  ַקּדִ
יָמא ָלא, ַקּיְ אֵרי ּדְ ִלים ַעד ָעֵליהּ  ׁשָ ּתְ ִיׁשְ  ּוְבָלא. ּדְ
ָאה. ְרׁשּוָתא ּתָ ָהא, ּתַ ַמת ָלא ּדְ  ֵחיָלא ִאְסַתּכְ
ַאְרָעא יהּ  ּדְ ָאִכיל ְוַההּוא. ּבֵ  ַאְחֵזי, ִמּנֵיהּ  ּדְ
ְרֵמיהּ  ֵלית ּגַ א חּוָלָקא ֵליהּ  ּדְ א ְלֵעיּלָ  ְוִאי, ְוַתּתָ
ִריךְ  ָרָכה, ָעֵליהּ  ּבָ ָלה ּבְ ָהא. הּוא ְלַבּטָ א ּדְ  קּוְדׁשָ
ִריךְ  ען ַעד הּוא ּבְ ְרָיא ָלא ּכָ יהּ  ְוֵלית, ֲעלֹוי ׁשַ  ּבֵ

ְזִביָנן ַרֲחָמָנא. חּוָלָקא ָלא ֵמִאיּנּון ִליׁשֵ  ּדְ
יִחין ּגִ ָמאֵריהֹון ִליָקָרא ַמׁשְ  . ּדְ

ִאיןזַ  יא ִאיּנּון ּכָ יַקּיָ ָעְלָמא ַצּדִ ין ּבְ  ּוְבָעְלָמא, ּדֵ
ָאֵתי ִתיב ָעַלְייהוּ , ּדְ יִקים ְוֹאַרח) ד משלי( ּכְ  ַצּדִ
אֹור ִגין. נֹוַגהּ  ּכְ ְבַההּוא ּבְ ַלק, ִזְמָנא ּדִ  ִחְוָיא ִיְסּתָ

ְרָיא ׁשַ א ּדְ נּוְקּבָ ַקְדִמיָתא ּבְ כּוָרא ְוֵייֵתי, ּבְ  ּדְ
ֵרי ד ַאְתֵריהּ בְּ  ְלִמׁשְ ַקְדִמיָתא ּכַ א, ּבְ  ְיֵהא ְוֹכּלָ
ִלים אָנא. ׁשְ ִזְמָנא ּתָ ָאה ּבְ ַזּכָ אֵרי ּדְ ָעְלָמא ׁשָ  ּבְ

יק ַעד' ְוכוּ  ָמר ַצּדִ ּתָ  . ִיְפָרח ּכַ
י ַתח יֹוֵסי ִרּבִ  לֹא) יט ויקרא, (ְוָאַמר ְקָרא ּפָ

ם ַעל ֹתאְכלוּ  ה ָהא. ַהּדָ ַכּמָ  אּוְקמּוהָ  ֲאַתר ּבְ
י  ְוַחד ַחד ְוָכל. ֲאַבְתֵריהּ  ְקָרֵאי ָהֵני ְוָכל, אַחְבַרּיָ

ְלָייא ִאְתּגַ  ְלִאְתָעָרא ִאית ְקָרא ַהאי ֲאָבל. ּבְ
יהּ  ְכִתיב, ּבֵ ֵני ּדִ יָבה ִמּפְ קּום ׂשֵ ֵני'. ְוגוֹ  ּתָ  ִמּפְ

יָבה יָבה, ׂשֵ אֹוַרְייָתא ׂשֵ קּום. ְסָתם ּדְ אן, ּתָ  ִמּכָ
ָבֵעי ר ּדְ ִקּיוּ  ְלֵמיָקם ָנשׁ  ּבַ ֵמי ָמאּבְ  ֵסֶפר ִמּקָ
ד, ָסָבא ַהְמנּוָנא ַרב ְוָהִכי, ּתֹוָרה  ָחֵמי ֲהָוה ּכַ
יהּ  ָקם ֲהָוא, ּתֹוָרה ֵסֶפר ּמֵ ֵני ְוָאַמר, ִמּקַ  ִמּפְ

יָבה קּום ׂשֵ ַגְווָנא. ּתָ א ּכְ ֵעי, ּדָ ר ּבָ  ְלֵמיָקם ָנשׁ  ּבַ
ִקּיּוֵמיהּ  יהּ  ּבְ ְלִמיד ְלַקּמֵ ִגין, ָחָכם ְדּתַ ִאיהוּ  ּבְ  ּדְ

ִקּיּוָמא ִאיםקָ  א ּבְ יׁשָ ָאה ַקּדִ  ְלַכֲהָנא ְוָרַמז. ִעּלָ
ָאה א ִעּלָ יׁשָ ָאה ַקּדִ ְכִתיב, ִעּלָ ֵני ְוָהַדְרתָּ  ּדִ , ָזֵקן ּפְ
ִאיהוּ  ָעְלָמא ּדְ י ָאַמר. ּבְ ְמעֹון ַרּבִ אן, ׁשִ  ֶרֶמז ִמּכָ
ְכָתב ְלתֹוָרה ּבִ ַעל ְלתֹוָרה ְוֶרֶמז ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ  . ּפֶ

אן ם ָוָהְלָאה ִמּכָ ּלָ ְרִכים ּכֻ ִרים ִמְתּבָ  ּוֻמּתָ
ֲהֵרי, ְלַמֲאָכל ם ׁשֶ ּלָ ֵלמּות ּכֻ ׁשְ ֵלמּות, ַהּכֹל ּבִ ְ ׁשּ  ּבַ

ל ה ַמְעָלה ׁשֶ ּלֹא ְוַעד. ּוַמּטָ ָלם ׁשֶ ּכֹל ִנׁשְ  ּבַ
ה ּטָ ְעָלה ִמּמַ ּנוּ  ֶלֱאֹכל ָאסּור, ּוִמּמַ  ּוִמי. ִמּמֶ
אֹוֵכל ּנוּ  ׁשֶ ִמי, ִמּמֶ ֵאין ּכְ דֹושׁ בַּ  ֵחֶלק לוֹ  ׁשֶ  ּקָ

רּוךְ  ָרֵאל ּוִבְכֶנֶסת הּוא ּבָ ֲהֵרי, ִיׂשְ ִרי אֹותוֹ  ׁשֶ  ַהּפְ
ִלי עֹוֵמד ה ֶעְליֹוָנה ְרׁשּות ּבְ ֵאיָנהּ , ְקדֹוׁשָ  ׁשֶ
ם ַעד ָעָליו ׁשֹוָרה ּלֵ ּתַ ׁשְ ּיִ  ְרׁשּות ּוְבִלי. ׁשֶ

ְחּתֹוָנה ֲהֵרי, ּתַ יָמה לֹא ׁשֶ . ּבוֹ  ָהָאֶרץ ּכֹחַ  ִהְסּכִ
ָאכַ  ְואֹותוֹ  ּנוּ  לׁשֶ ֵאין ַעְצמוֹ  ֶאת ַמְרֶאה, ִמּמֶ  ׁשֶ

ה ְלַמְעָלה ֵחֶלק לוֹ  ַרךְ  ְוִאם, ּוְלַמּטָ  זוֹ , ָעָליו ּבֵ
ָרָכה ָלה ּבְ ֲהֵרי, ְלַבּטָ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  ַעד הּוא ּבָ
ו  ָהַרֲחָמן. ֵחֶלק ּבוֹ  ְוֵאין, ָעָליו ׁשֹוֶרה לֹא ַעְכׁשָ
יֵלנוּ  ֵאיָנם ֵמאֹוָתם ַיּצִ י ׁשֶ ּגִ  ִלְכבֹוד ִחיםַמׁשְ
 .ִרּבֹוָנם
ֵרי יִקים ַאׁשְ ּדִ עֹוָלם ַהּצַ ה ּבָ א ּוָבעֹוָלם ַהזֶּ , ַהּבָ

תּוב ֲעֵליֶהם יִקים ְוֹאַרח) ד משלי( ּכָ אֹור ַצּדִ  ּכְ
ּום. ֹנַגהּ  אֹותוֹ  ִמׁשּ ּבְ ק ְזַמן ׁשֶ ּלֵ ָחשׁ  ִיְסּתַ , ַהּנָ

ָרה ָ ׁשּ ֵקָבה ִעם ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ַהּנְ ָכר ְוָיֹבא, ּבָ  ַהזָּ
רֹותלִ  ְמקֹומוֹ  ׁשְ ָבִראׁשֹוָנה ּבִ  ִיְהֶיה ְוַהּכֹל, ּכְ

ֵלם ְזַמן, ָלַמְדנוּ . ׁשָ יק ּבִ ּדִ ּצַ עֹוָלם ׁשֹוֶרה ׁשֶ  ּבָ
יק ַעד', ְוכוּ  ָמר ַצּדִ ּתָ י. ִיְפָרח ּכַ ַתח יֹוֵסי ַרּבִ  ּפָ

ָפסּוק ם ַעל ֹתאְכלוּ  לֹא, ְוָאַמר ּבְ  ֲהֵרי. ַהּדָ
ה ַכּמָ ְרׁשּוהָ  ְמקֹומֹות ּבְ  ְוָכל, ֲחֵבִריםהַ  ּפֵ

סּוִקים לוּ  ַהּפְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל, ַאֲחָריו ַהּלָ
ָגלּוי סּוק ְלִהְתעֹוֵרר ֵישׁ  ֲאָבל. ּבְ ּפָ ה ּבַ , ַהזֶּ

תּוב ּכָ ֵני ׁשֶ יָבה ִמּפְ קּום ׂשֵ ֵני'. ְוגוֹ  ּתָ יָבה ִמּפְ , ׂשֵ
יָבה ל ׂשֵ קּום. ְסָתם ַהּתֹוָרה ׁשֶ אן, ּתָ ִריךְ  ִמּכָ ּצָ  ׁשֶ
ָעְמדוֹ  ַלֲעֹמד ָאָדם ְפֵני ּבְ  ְוָכךְ , ּתֹוָרה ֵסֶפר ִמּלִ
ָהָיה, ָסָבא ַהְמנּוָנא ַרב ׁשֶ , ּתֹוָרה ֵסֶפר רֹוֶאה ּכְ

ָפָניו ָקם ָהָיה ֵני: ְואֹוֵמר ִמּלְ יָבה ִמּפְ קּום ׂשֵ . ּתָ
מוֹ  ְמקֹומוֹ  ַלֲעֹמד ָאָדם ָצִריךְ  ֵכן ּכְ ְפֵני ּבִ  ִמּלִ

ְלִמיד ּום, ָחָכם ּתַ הּוא ִמׁשּ ָמקֹום עֹוֵמד ׁשֶ  ּבְ
דֹושׁ   ָהֶעְליֹון ַלּכֵֹהן ְוָרַמז. ֶעְליֹון ָקדֹושׁ   ַהּקָ

תּוב, ָהֶעְליֹון ּכָ ֵני ְוָהַדְרתָּ  ׁשֶ הּוא, ָזֵקן ּפְ  ׁשֶ
עֹוָלם י ָאַמר. ּבָ ְמעֹון ַרּבִ אן, ׁשִ  ַלּתֹוָרה ֶרֶמז ִמּכָ

ְכָתב ּבִ ַעל ַלּתֹוָרה ְוֶרֶמז, ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ  . ּפֶ
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ֵניָנן ְותוּ  א ְקָרא ַהאי, ּתָ ָאָתא הּוא ִלְדָרׁשָ , ּדְ
ֵני יָבה ִמּפְ קּום ׂשֵ ָמה, ּתָ ִאְתֲערוּ  ּכְ יהּ  ּדְ  ּבֵ

יא ֵני, ַחְבַרּיָ יָבה ִמּפְ קּום ׂשֵ  ְלַבר ֵליהּ  ַאְזַהר, ּתָ
ַלק ָלא ַעד, ָנשׁ  ִסיבּוָתא ִיְסּתָ ְיקּום, ּבְ ִקּיּוָמא ּדִ  ּבְ

ָעְלָמא ָטָבא ִגין, ּבְ ֵדין ּבְ , יהּ לֵ  ִהּדּוָרא הּוא ּדְ
ָבָחא ֵלית יֹומֹוי ְלסֹוף ֲאָבל ר ֵליהּ  ׁשְ ל ָנשׁ  ְלּבַ  ּכָ
ךְ  ד, ּכַ ישׁ  ְלֶמֱהִוי ָיִכיל ְוָלא ִסיב ִאיהוּ  ּכַ  .ּבִ

א ָבָחא ֶאּלָ יֵליהּ  ׁשְ ד, ּדִ תּוְקֵפיהּ  ִאיהוּ  ּכַ  ְוִאיהוּ , ּבְ
לֹֹמה. ַטב א ּוׁשְ ם) כ משלי, (ְוָאַמר ָצַווח ַמְלּכָ  ּגַ

ַמֲעָלָליו רִיְתנַ  ּבְ ַגְווָנא'. ְוגוֹ  ָנַער ּכֶ א ּכְ ִתיב ּדָ , ּכְ
יֵמי ּבֹוְרֶאךָ  ֶאת ּוְזכֹור) יב קהלת( חּורֹוֶתיךָ  ּבִ . ּבְ

י ָאַמר אי, ֶאְלָעָזר ִרּבִ א אֹוְרָחא ַוּדַ ָנא ּדָ  ְמֻתּקָ
א אֹוְרָחא ְוַהאי, ָקָמן קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ  . הּוא ּבְ
ַתח י) א תהלים, (ְוָאַמר ּפָ ֶרךְ ' ְייָ  יֹוֵדעַ  ּכִ  ּדֶ

יִקים ִעים ְוֶדֶרךְ  ַצּדִ י ַמאי. ּתֹאֵבד ְרׁשָ  יֹוֵדעַ  ּכִ
א'. ְייָ  א, ֶאּלָ ִריךְ  קּוְדׁשָ ח יֹוֵדעַ  הּוא ּבְ ּגַ  ְוַאׁשְ

ָאְרָחא יא ּבְ יַקּיָ ַצּדִ ָנא, ְלהוּ  ְלאֹוָטָבא, ּדְ  ּוְלַאּגָ
ְייהוּ  ָאִזיל ְוהּוא, ְלהוּ   ּוְבִגין. ְלהוּ  ְלַנְטָרא ַקּמַ
ךְ  ָנִפיק ַמאן, ּכָ ֵעי ְלָאְרָחא ּדְ ִלֱהִוי ּבָ  ַהִהיא ּדְ

א ָאְרָחא קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ ף, הּוא ּבְ ּתַ ּתַ  ֵליהּ  ְוִיׁשְ
ֲהַדְייהוּ  ךְ  ּוְבִגין. ּבַ ִתיב ּכָ י, ּכְ ֶרךְ ' ְייָ  יֹוֵדעַ  ּכִ  ּדֶ
יִקים ִעים ְוֶדֶרךְ  ַצּדִ ְרָמהּ  ִהיא. ּתֹאֵבד ְרׁשָ , ִמּגַ

ִגין א ּבְ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ ) א''ע ח''פ דף( ָלא הּוא ּבְ
מֹוַדע ּתְ ְלהֹון ָאְרָחא ְלַההּוא ֵליהּ  ִאׁשְ  ְוָלא, ּדִ

ֲהַדְייהוּ  ָאִזיל  . ּבַ
ִתיב ֶרךְ  ּכְ ין ַמה, ֹאַרח ּוְכִתיב, ּדֶ . ְלַהאי ַהאי ּבֵ
א ֶרךְ , ֶאּלָ ָאר: ּדֶ ֵני ַקְרסּוֵלי ִדׁשְ א ּבְ הּ  ָאְזלוּ  ָנׁשָ . ּבָ
ִאיהוּ : ֹאַרח ַתח ּדְ  ְוַעל ְזֵעיָרא ִזְמָנא ִמן ִאְתּפְ

א ָאְרָחא ִתיב ּדָ יִקים ְוֹאַרח) ד משלי, (ּכְ  ַצּדִ
אֹור ן ָאֵמן. ַהּיֹום ְנכֹון ַעד ָואֹור הֹוֵלךְ  ֹנַגהּ  ּכְ  ּכֵ
 . ָרצֹון ְיִהי

ִנינוּ  ְועֹוד סּוק, ׁשָ ה ַהּפָ א ַהזֶּ ה ּבָ ֵני. ִלְדָרׁשָ  ִמּפְ
יָבה קּום ׂשֵ מוֹ , ּתָ ֵהִעירוּ  ּכְ ֵני, ִריםַהֲחבֵ  בוֹ  ׁשֶ  ִמּפְ
יָבה קּום ׂשֵ ֲעֶלה ֶטֶרם ָהָאָדם ֶאת ִהְזִהיר, ּתָ ּיַ  ׁשֶ

יָבה ֲעֹמד ְלׂשֵ ּיַ ִקּיּום ׁשֶ עֹוָלם טֹוב ּבְ ּום, ּבָ  ִמׁשּ
הוּ  זֶּ ּלוֹ  ַהִהּדּור ׁשֶ  ָלָאָדם ֵאין ָיָמיו ְלסֹוף ֲאָבל. ׁשֶ
ַבח ל ׁשֶ ךְ  ּכָ הּוא, ּכָ ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ְוֵאינוֹ , ָזֵקן ּכְ

 . ערַ 
א ַבח ֶאּלָ ֶ ּלוֹ  ַהׁשּ הּוא ׁשֶ ׁשֶ ֹכחוֹ  ּכְ . טֹוב ְוהּוא, ּבְ

לֹֹמה ֶלךְ  ּוׁשְ ם) ב שם, (ְואֹוֵמר צֹוֵוחַ  ַהּמֶ  ּגַ
ַמֲעָלָליו ר ּבְ מוֹ '. ְוגוֹ  ָנַער ִיְתַנּכֶ תּוב ֵכן ּכְ , ּכָ

יֵמי ּבֹוְרֶאיךְ  ֶאת ּוְזֹכר) יב קהלת( חּוֹרֶתיךְ  ּבִ . ּבְ
י ָאַמר איוַ , ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֶרךְ   ּדַ ַהּדֶ ֶנת ַהזּוֹ  ׁשֶ  ְמֻתּקֶ

ְרּכוֹ  ְוזֹוִהי, ְלָפֵנינוּ  ל ּדַ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  . הּוא ּבָ
ַתח י) א תהלים, (ְוָאַמר ּפָ ֶרךְ ' ה יֹוֵדעַ  ּכִ  ּדֶ

יִקים ִעים ְוֶדֶרךְ  ַצּדִ ה ַמה. ּתֹאֵבד ְרׁשָ י זֶּ  יֹוֵדעַ  ּכִ
א'? ה דֹושׁ  ֶאּלָ רּוךְ  ַהּקָ יחַ  יֹוֵדעַ  הּוא ּבָ ּגִ  ַעל ּוַמׁשְ

ְרֵכי יִקים ּדַ ּדִ , ֲעֵליֶהם ּוְלָהֵגן ָלֶהם ְלֵהיִטיב ַהּצַ
ֹמר ִלְפֵניֶהם הֹוֵלךְ  ְוהּוא ּום. אֹוָתם ִלׁשְ ךְ  ּוִמׁשּ , ּכָ

ּיֹוֵצא ִמי ֶרךְ  ׁשֶ אֹוָתהּ  ָצִריךְ , ַלּדֶ ֶרךְ  ׁשֶ ְהֶיה ַהּדֶ  ּתִ
ל ַדְרּכוֹ  דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ ף, הּוא ּבָ ּתֵ  תוֹ אוֹ  ִויׁשַ
ּום. ִעּמוֹ  ךְ  ּוִמׁשּ תּוב ּכָ י, ּכָ ֶרךְ ' ה יֹוֵדעַ  ּכִ  ּדֶ

יִקים ִעים ְוֶדֶרךְ  ַצּדִ , ֵמַעְצָמהּ  ִהיא. ּתֹאֵבד ְרׁשָ
ּום ֵאין ִמׁשּ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ  ח''פ דף(א לֹ  הּוא ּבָ

יר) א''ע אֹוָתהּ  ַמּכִ ֶרךְ  ּבְ ֶהם ּדֶ ּלָ  הֹוֵלךְ  ְוֵאינוֹ , ׁשֶ
ם  . ִעּמָ
תּוב רֶ  ּכָ ין ַמה. ֹאַרח ְוָכתּוב, ךְ ּדֶ ? ָלֶזה ֶזה ּבֵ
א ֶרךְ , ֶאּלָ ָאר - ּדֶ ְ ׁשּ י ׁשֶ ֵני ַקְרֻסּלֵ  ָהְלכוּ  ָאָדם ּבְ
הּוא - ֹאַרח. ָבהּ  ח ׁשֶ ַמן ִנְפּתָ  ְוַעל, מּוָעט ִמזְּ

ה ָהֹאַרח תּוב ַהזֶּ יִקים ְוֹאַרח) ד משלי, (ּכָ  ַצּדִ
אֹור ן ָאֵמן. ַהּיֹום ְנכֹון ַעד ָואֹור הֹוֵלךְ  ֹנַגהּ  ּכְ  ּכֵ
 .ָרצֹון ְיִהי
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ַבע ה ִאינּון ִמיִנין ׁשֶ עֹורָ  ִחּטָ  ּוְתֵאָנה ֶגֶפן הּוׂשְ
ֶמן ֵזית ְוִרּמֹון ה, ּוְדָבשׁ  ׁשֶ עֹוָרה ִחּטָ  ְוָהא ּוׂשְ
ַמר ה, ֲעַלְייהוּ  ְלַאֲחָזָרא ְוָצִריךְ , ִאּתְ  ָהא ִחּטָ
ַמר עֹורָ , ִאּתְ יק ה''ׂשְ עּור' ה ְדַאּפִ ִ יָלהּ  ִמׁשּ ֶפן, ּדִ  ּגֶ
ְרׁשוּ  ֲעָנִבים ָסֲחָטה , ֶנֶסךְ  ַיִין ְוָעַבד, ָאֳחָרא ּבִ

ֵאָנה, ָוָרע ְדטֹוב ִאיָלָנא ְתֲעִבידְואִ   ָלִקיט ּתְ
ֵאיֵני לוּ  ֳקָדם ִזְמַנְייהוּ  ֳקָדם ּתְ ׁשְ ִאְתּבַ ךְ , ּדְ  ָלִקיט ּכַ
 ָרָזא ִאיהוּ  ְוָדא, ִזְמֵניהּ  קֹוֶדם ֵמָעְלָמא הּוא
ָגִרים ָמאן י ּדְ נֹוי ְימּותּון ּדִ , ִזְמַנְייהוּ  ֳקָדם ּבְ
ה ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא  ַעל ם''ָהאלהי ֹוףִיְקצ ָלּמָ
ל קֹוֶלךָ  ה ֶאת ְוִחּבֵ ה ְוָרָזא, ָיֶדיךָ  ַמֲעׂשֵ  ְדִמּלָ
ְוא ָ יִתי ַלׁשּ ֵניֶכם ֶאת ִהּכֵ א ּוְבִגין, ְוגֹוֵמר ּבְ  לֹא ּדָ
א ָ ם ֶאת ִתׂשּ ְוא ך''אלהי ה''יהו ׁשֵ ָ ן, ִרּמֹון. ַלׁשּ  ּבֶ
יהּ  זֹוָמא י ֲאָבל, ָחב ּבֵ  ָאַכל ּתֹוכוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ

ְקִליִפין, ָזַרק ְקִליָפתוֹ  , ָהעֹוָלם אּומֹות ִאינּון ּדִ
ָרֵאל יַנְייהוּ  מֹוָחא ִיׂשְ ן, ּבֵ ַגְווָנא ּכֵ א ָדא ּכְ ִכיְנּתָ  ׁשְ

ס ִאיִהי ְרּדֵ ָגלּוָתא ּפַ ָגו מֹוָחא ְוִאיִהי, ּבְ  ֱאגֹוז, ִמּלְ
ָמה, ֵליהּ  ָקִריָנן לֹֹמה ְדָאַמר ּכְ א ׁשְ  ֶאל, ַמְלּכָ
ּנַת י ֱאגֹוז ּגִ א ְוִאיִהי ָיַרְדּתִ ִכיְנּתָ א ׁשְ ָגאו ִאיּבָ , ִמּלְ
ל ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא ה ּכָ בּוּדָ ִניָמה ֶמֶלךְ  ַבת ּכְ  ּפְ

צֹות ּבְ ׁשְ הּ  ָזָהב ִמּמִ ה ֵהן ּוְקִליִפין ְלבּוׁשָ ּמָ  ּכַ
  .נּוְכָרִאין ְרׁשּויֹות

ה ְבֹעָ ה, ֵהם ִמיִנים ׁשִ עֹוָרה ִחּטָ ֶפן ּוׂשְ  ּוְתֵאָנה ּגֶ
ה. ּוְדָבשׁ  ֶמןשֶׁ  ֵזית ְוִרּמֹון עֹוָרה ִחּטָ  ַוֲהֵרי ּוׂשְ

ֵאר ר ְוָצִריךְ , ִנְתּבָ ה, ַאֲחֵריֶהם ְלַחזֵּ  ֲהֵרי ִחּטָ
ֵאר עֹוָרה, ִנְתּבָ ּמֹוִציא ׂשְ עּור' ה ׁשֶ ִ הּ  ֵמַהׁשּ ּלָ , ׁשֶ

ֶפן ְרׁשּות ֲעָנִבים ָסֲחָטה ּגֶ ה, ַאֵחר ּבִ  ַיִין ְוָעׂשָ
ה, ֶנֶסךְ  ל ָהֵעץ ְוַנֲעׂשָ ֵאָנה .ָוָרע טֹוב ׁשֶ  לֹוֵקט ּתְ

ֵאִנים ם ֹקֶדם ּתְ ילוּ  ֹקֶדם ְזַמּנָ ִהְבׁשִ ךְ , ׁשֶ  ִנְלָקט ּכָ
 ִמי סֹוד ְוֶזהוּ , ְזַמּנוֹ  ֹקֶדם ָהעֹוָלם ִמן הּוא

ּגֹוֵרם מּותוּ  ׁשֶ ּיָ ם ֹקֶדם ָבִנים ׁשֶ תּוב ֶזהוּ . ְזַמּנָ ּכָ  ׁשֶ
ה ל קֹוֶלךְ  ַעל ם''ָהֱאלִֹהי ִיְקֹצף ָלּמָ  ֶאת ְוִחּבֵ

ה ָבר ְוסֹוד, ֶדיךְ יָ  ַמֲעׂשֵ ְוא ַהּדָ ָ יִתי ַלׁשּ  ֶאת ִהּכֵ
ֵניֶכם ּום, ְוגֹוֵמר ּבְ א לֹא ֶזה ּוִמׁשּ ָ ם ֶאת ִתׂשּ  ׁשֵ

ְוא ךְ ''ֱאלֶֹהי ה''יהו ָ ן, ִרּמֹון. ַלׁשּ  ָחָטא זֹוָמא ּבֶ
י ֲאָבל, בוֹ  תוֹ  ָאַכל ּתֹוכוֹ , ֵמִאיר ַרּבִ , ָזַרק ְקִלּפָ

ִלּפֹות ַהּקְ ָרֵאל ,ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ֵהן ׁשֶ  ַהּמֹחַ  ִיׂשְ
יֵניֶהם ן. ּבֵ מוֹ  ּכֵ ִכיָנה, ֶזה ּכְ ְ ס ִהיא ַהׁשּ ְרּדֵ  ּפַ
לּות ּגָ ְפִנים ֹמחַ  ְוִהיא, ּבַ , ָלהּ  קֹוְרִאים ֱאגֹוז, ִמּבִ

מוֹ  ָאַמר ּכְ לֹֹמה ׁשֶ ֶלךְ  ׁשְ ּנַת ֶאל ַהּמֶ  ֱאגֹוז ּגִ
י ִכיָנה ָיַרְדּתִ ְ ִרי ִהיא ְוַהׁשּ ְפִנים ּפְ  ֶזהוּ . ִמּבִ
תוּ  ּכָ ל בׁשֶ ה ּכָ בּוּדָ ִניָמה ֶמֶלךְ  ַבת ּכְ  ּפְ

צֹות ּבְ ׁשְ הּ  ָזָהב ִמּמִ ִלּפֹות, ְלבּוׁשָ ה ֵהן ְוַהּקְ ּמָ  ּכַ
ּיֹות   .ָנְכִרּיֹות ָרׁשֻ
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 רימון
  
  

  
 )תיקון כ"ד דף ס"ט. תיק"ז( זה לימוד נוסח ויאמרו רימון יקחו

ית ֵראׁשִ בָּ  א''רֵ יָ  ּבְ תֹוַתי, ת''ׁשַ ּבְ ֵהא ׁשַ , ָדִחיל ּתְ
ִרי א''ָירֵ , ה''ּתֹורָ  א''ָירֵ  ָמה, ת''ּבְ  ְדָצִריךְ  ּכְ

ִרית ְנִטירוּ  ָלא, ִדּבְ ְרׁשוּ  ֵליהּ  ֵיעּול ּדְ , נּוְכָרָאה ּבִ
ַגְווָנא ר ָצִריךְ  ָדא ּכְ ת ְנִטירוּ  ַנשׁ  ּבַ ּבָ ָלא, ְדׁשַ  ּדְ
ָקא ִחיד ֵמְרׁשּות ְלַאּפָ ְרׁשּות ֵיעּולוְ  ַהּיָ ים ּבִ , ָהַרּבִ
ִחיד ְרׁשּות א ִאיִהי ַהּיָ ִכיְנּתָ  ְוִאינּון' ד ָרְחּבוֹ , ׁשְ

ָרה ְוָגְבהוֹ , ה''יהו , א''ה ו''וא א''ה ד''יו ֲעׂשָ
ים ְרׁשּות ת ָנָחשׁ  ָהַרּבִ ֵאל ַסם, ְזנּוִנים ֵאׁשֶ  ּדְ
ִאיהוּ  ַאֵחר ָלָלא ְוִאיהוּ , ל''סמא ּדְ ְבִעין ּכְ  ְדׁשַ

ת ִחּלּול ּוַבָעָלהּ , זֹוָנה ֲחָלָלה ְוִאיִהי ,אּוִמין ּבָ  ׁשַ
א ּוְבִגין, ִאיהוּ  יק ָמאן ּדָ ַאּפִ ִחיד ֵמְרׁשּות ּדְ  ַהּיָ

ים ִלְרׁשּות יב ָהַרּבִ  . ְסִקיָלה ַחּיָ
 ּוֵביהּ , ְדֶאְמָצִעיָתא ַעּמּוָדא ִאיהוּ  ִערּוב

ִית ְמַטְלְטִלין ִאּנּון, ְלַבִית ִמּבַ ִכיָנה ּדְ אָ  ׁשְ  הִעּלָ
ָאה ַמר ַוֲעַלְייהוּ , ְוַתּתָ תֹוַתי ֶאת ִאּתְ ּבְ  ׁשַ
מֹורוּ  ׁשְ י ּתִ ׁשִ יָראוּ  ּוִמְקּדָ שׁ  ָדא, ּתִ , ד''יו ִמְקּדָ

ת אֹות ּבָ ָצִריךְ  ׁשַ ַבת ֵליהּ  ְלַנְטָרא ּדְ , זּוֵגיהּ  ּבְ
ִאיִהי ה ּדְ ָרָכה, ִדיֵליהּ  ְקדּוׁשָ ֲעָלהּ , ִדיֵליהּ  ּבְ  ּדַ
ַמר ִביִעי יֹום ֶאת ם''אלהי ַוְיָבֶרךְ  ִאּתְ ְ שׁ  ַהׁשּ  ַוְיַקּדֵ
א ַוְיָבֶרךְ , אֹותוֹ  ָרָכה ּדָ שׁ , ּבְ א ַוְיַקּדֵ ה ּדָ , ְקדּוׁשָ
י ְרַוְייהוּ  ּוְלַגּבֵ  ָלֳקָדמּות ַקְדָמֵאי ָנְפֵקי ֲהווֹ  ּתַ
ה ּלָ ֵרי ָאְמֵרי ַוֲהווֹ , ּכַ ה ּבִֹאי ִזְמֵני ּתְ  ּבִֹאי ַכּלָ
ה ַההּוא, ַכּלָ ה קֹולוְ  ָחָתן קֹול ִזְמָנא ּבְ ּלָ  . ּכַ
י ְועֹוד ׁשִ ָאת ִמְקּדָ ִגין, ד''יוּ  ּבְ ֵלית ּבְ ה ּדְ  ְקדּוׁשָ
חּות ָרה ּפָ שׁ  לֹון ְלָבְרָכא ְוָצִריךְ , ֵמֲעׂשָ  לֹון ּוְלַקּדֵ

ִקּדּושׁ  ִין ַעל ּבְ ְבִעין, ַהּיַ ׁשַ יִבין ּבְ ִקּדּושׁ  ּתֵ  ּדְ
ן וּ ''ּוַוְיֻכלּ  ּבַ חּוׁשְ יִ  ּכְ ּיַ  ַסְבִרי רְלֵמימַ  ְוָצִריךְ , ן''ּבַ
ָאְמִרין ְוִאינּון, ָמָרָנן י ְוָענוּ  ּדְ ִגין, ְלַחּיֵ  ּבְ

רוּ  ְ ִאְתַקׁשּ ִאיָלָנא ּדְ י ּבְ ִאיָלָנא ְוָלא, ְדַחּיֵ  ְדמֹוָתא ּבְ
ָחב ֶגֶפן ְדִאיהוּ  יהּ  ּדְ ַחד, ַקְדָמָאה ָאָדם ּבֵ  ָאַמר ּדְ
ה ֶפן ָאַמר ְוַחד, ָהָיה ִחּטָ א, ּגֶ  .ְקׁשֹוט ְוֹכּלָ

ית ֵראׁשִ בָּ  א''ָירֵ , ּבְ תֹוַתי, ת''ׁשַ ּבְ ְהֶיה ׁשַ , ָיֵרא ּתִ
מוֹ , ת''ְבִרי א''ָירֵ , ה''תֹורָ  א''ָירֵ  ִריךְ  ּכְ ּצָ  ׁשֶ

ִמיַרת ִרית ׁשְ ּלֹא, ַהּבְ ה ׁשֶ , ָזָרה ְלָרׁשּות ַיְכִניֶסּנָ
מוֹ  ִמיַרת ָאָדם ָצִריךְ  ֵכן ּכְ ת ׁשְ ּבָ ּלֹא, ׁשַ  ׁשֶ

ִחיד ֵמְרׁשּות ְלהֹוִציא  ִלְרׁשּות סְוַיְכִני ַהּיָ
ים ִחיד ְרׁשּות. ָהַרּבִ ִכיָנה ִהיא ַהּיָ ְ ' ד ָרְחּבוֹ , ַהׁשּ

ָרה ְוָגְבהוֹ , ה''יהו ְוֵהם  ו''וא א''ה ד''יו ֲעׂשָ
ים ְרׁשּות, א''ה ת ָנָחשׁ  ָהַרּבִ ל ַסם, ְזנּוִנים ֵאׁשֶ  ׁשֶ

הּוא ַאֵחר ֵאל ָלל ְוהּוא, ל''סמא ׁשֶ ל ַהּכְ  ׁשֶ
ְבִעים  הּוא ּוַבְעָלהּ , זֹוָנה ָלהֲחלָ  ְוִהיא, ֻאּמֹות ׁשִ
ת ִחּלּול ּבָ ּום, ׁשַ ּמֹוִציא ִמי ֶזה ּוִמׁשּ  ֵמְרׁשּות ׁשֶ
ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ ב ָהַרּבִ  .ְסִקיָלה ַחּיָ
 ְמַטְלְטִלים ּובוֹ , ָהֶאְמָצִעי ָהַעּמּוד הּוא ָהֵערּוב
ִית ֵהם, ְלַבִית ִמּבַ ִכיָנה ׁשֶ , ְוַתְחּתֹוָנה ֶעְליֹוָנה ׁשְ
ֹתַתי ֶאת ֶנֱאַמר יֶהםַוֲעלֵ  ּבְ ֹמרוּ  ׁשַ י, ִתׁשְ ׁשִ  ּוִמְקּדָ

יָראוּ  שׁ  ֶזה ּתִ ת אֹות, ד''יוֹ  ִמְקּדָ ּבָ ִריךְ , ׁשַ ּצָ  ׁשֶ
ֹמר ַבת אֹותוֹ  ִלׁשְ ִהיא, זּוגוֹ  ּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ּלוֹ  ַהּקְ , ׁשֶ

ָרָכה ּלוֹ  ַהּבְ ָעֶליהָ , ׁשֶ  ַוְיָבֶרךְ  )ג ב בראשית( ֶנֱאַמר ׁשֶ
ִביִעי םיוֹ  ֶאת ם''ֱאלִֹהי ְ שׁ  ַהׁשּ  ַוְיָבֶרךְ . אֹותוֹ  ַוְיַקּדֵ

ָרָכה זוֹ  שׁ , ּבְ ה זוֹ  ַוְיַקּדֵ ָ ֵניֶהם, ְקֻדׁשּ  ָהיוּ  ְוִלׁשְ
ה ִלְפֵני ָהִראׁשֹוִנים יֹוְצִאים ּלָ  אֹוְמִרים ְוָהיוּ  ַהּכַ
ֲעַמִים ה ּבִֹאי ּפַ ה ּבִאי ַכּלָ אֹותוֹ , ַכּלָ  קֹול ְזַמן ּבְ

ה ְוקֹול ָחָתן ּלָ  . ּכַ
י ְועֹוד ׁשִ אֹות ִמְקּדָ ּום, ד''יוֹ  ּבְ ֵאין ִמׁשּ ה ׁשֶ ָ  ְקֻדׁשּ
חֹות ָרה ּפָ שׁ  ְלָבְרָכם ְוָצִריךְ , ֵמֲעׂשָ  אֹוָתם ּוְלַקּדֵ

ִקּדּושׁ  ִין ַעל ּבְ ְבִעים ַהּיַ ׁשִ בֹות ּבְ ל ּתֵ , ִקּדּושׁ  ׁשֶ
ּבֹון וּ ''ּוַוְיֻכלּ  ֶחׁשְ ַייִ  ּכְ  ַסְבִרי לֹוַמר ְוָצִריךְ , ן''ּבְ
אֹוְמִרים ָתםְואוֹ , ָמָרָנן ים ְועֹוִנים ׁשֶ ּום, ְלַחּיִ  ִמׁשּ

רוּ  ְקׁשְ ּנִ ים ְבֵעץ ׁשֶ ֶות ְבֵעץ ְולֹא, ַהַחּיִ הּוא, ַהּמָ  ׁשֶ
ּבוֹ  ֶגֶפן ה ָאַמר ְוֶאָחד, ָהִראׁשֹון ָאָדם ָחָטא ׁשֶ  ִחּטָ
ֶפן ָאַמר ִוֶאָחד, ָהָיה  .ֱאֶמת ְוַהּכֹל, ּגֶ

 
 

 ]כא[  פרי עץ הדר  

 עקב פרשת
ְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה ׁשְ ִטים ֵאת ּתִ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ  ָהֵאּלֶ
 ֱאלֶֹהיךָ ' ְייָ  ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְושָבְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ ', ְוגוֹ 
קּוָדא'. ְוגוֹ  א ּפִ א ֵליהּ  ְלָבְרָכא ּדָ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ  ּבְ

ל ַעל הּוא ָאִכיל ַמה ּכָ ֵתי ּדְ ַהאי ְוִאְתֲהֵני, ְוׁשָ  ּבְ
ִריךְ  ָלא ְוִאי. ָעְלָמא ְזָלן ִאְקֵרי, ּבָ י ּגַ  ְלַגּבֵ
א ִריךְ  קּוְדׁשָ יב. הּוא ּבְ ְכּתִ  ּגֹוֵזל) כח משלי, (ּדִ

יא אֹוְקמּוהָ  ְוָהא. ְוִאּמוֹ  ָאִביו ִגין. ַחְבַרּיָ  ּבְ
אן ִבְרּכָ ָבִריךְ  ּדְ ר ּדְ א ָנשׁ  ּבַ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ , הּוא ּבְ

ָכאְלאַ  ָאֵתי ין ְמׁשָ קֹוָרא ַחּיִ י ִמּמְ ַחּיֵ ֵמיהּ , ּדְ  ִלׁשְ
א קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ א הּוא ּבְ יׁשָ  ָעֵליהּ  ּוְלַאְרָקא, ַקּדִ
ָחא ֵמַההּוא ָאה ִמׁשְ ָכא ְוָאֵתי, ִעּלָ ְ  ְלִאְתַמׁשּ
ן ּמָ  . ָעְלָמא ְלָכל ִמּתַ
 ֱאלֶֹהיךָ ' ְייָ  ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְוָשָבְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ  ּוְכִתיב

ְרָכאן ְוִאיּנּון) א''ע א''רע דף( ר ָאִריק, ּבִ  ָנשׁ  ּבַ
ִאיּנּון ין ּבְ ָאה ְמקֹוָרא ֵמַההּוא ִמּלִ , ִעּלָ

ְרָכאן ל ְוִאְתּבָ ין ִאיּנּון ּכָ ְרּגִ , ּוְמקֹוִרין ּדַ
ָיין ל ַעל ְלַאְרָקא ְוִאְתַמּלְ ְרָכאן. ָעְלִמין ּכָ  ְוִאְתּבָ

הוּ  ּלְ ֲחָדא ּכֻ א ְוַעל. ּכַ ר ִאְצְטִריךְ  ּדָ , ָנשׁ  ּבַ
ָאה ּוָ ָרָזא ְרעּוֵתיהּ  ְלׁשַ אן ּבְ ִבְרּכָ ִגין, ּדְ  ּבְ

ְרכּון ִיְתּבָ א, ּוְבִנין ֲאָבָהן ּדְ ֲחָדא ּכֹּלָ  ּוַמאן. ּכַ
ְמָבֵרךְ  א ּדִ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ ַרךְ , הּוא ּבְ  ְוָנִטיל, ִאְתּבְ
ְרָכאן ֵמִאיּנּון חּוָלֵקיהּ  ַקְדִמיָתא ּבִ ָכל ּבְ  ָעְלָמא ּדְ

יָון. אְלַתתָּ  ָמא ּכֵ ׁשְ א ּדִ קּוְדׁשָ ִריךְ  ּדְ  הּוא ּבְ
ֵרךְ  ן ִמְתּבָ ּמָ ָרא ָנִחית, ִמּתַ יהּ  ַעל ְוׁשָ  חּוָלָקא ֵריׁשֵ
יב אֹוִקיְמָנא ְוָהא. ַקְדָמָאה ְכּתִ ) כ שמות, (ּדִ

ָכל קֹום ּבְ ר ַהּמָ יר ֲאׁשֶ ִמי ֶאת ַאְזּכִ  ֵאֶליךָ  ָאֹבא ׁשְ
יךָ  יָון. ּוֵבַרְכּתִ ַהִהיא ּכֵ ְרָייא ַאְתָייא ָרָכהבְּ  ּדְ  ְוׁשַ

יהּ  ַעל ן, ֵריׁשֵ ּמָ ט ִמּתַ ׁשַ ָכל ִאְתּפְ  . ָעְלָמא ּבְ
ֲעָתא ׁשַ ִאיּנּון ּבְ ְרָכאן ּדְ ין ּבִ ָרן, ַנְחּתִ  ּגוֹ  ִמְתַעּטְ

ּפּוִחין ֲחַקל ין ּתַ יׁשִ הוּ  ּוַפְגֵעי, ַקּדִ ָמה ּבְ ין ּכַ ְרּגִ  ּדַ
ְמָמָנן ָעְלָמא ּדִ י, ּבְ הוּ  ְוַנְחּתֵ  ּוַמְכִריֵזי ְמֵריְואַ , ּבְ

א ַדר ּדֹורֹוָנא ִאיהוּ  ּדָ ׁשָ לֹוִני ּדְ א ּפְ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ  ּבְ
י ֲאָתר ֵמָאן. הּוא י ְלָבַתר, ַנְחּתֵ ַנְחּתֵ  ֵמֲאָתר ּדְ

א יק ֲחָדא ֵריׁשָ ַצּדִ ן. ּדְ ּמָ ִקין ּתַ  ִמְתָעֵרי, ַסּלְ
א א ַאֲחָרִנין ְלַנְחּתָ ֵעיּלָ ָייא, ִמּלְ ֵעילָּ  ְוִאְתַמּלְ  אִמּלְ
א ּתָ ָרכֹות) י משלי( ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, ּוִמּתַ  ּבְ
יק ְלֹראשׁ  יָון. ַצּדִ ַהאי ּכֵ א ּדְ ְרּגָ ָייא ּדַ , ִאְתַמּלְ
ה ְלַהאי ָאִריק ּלָ ן, ּכַ ּמָ ין ּוִמּתַ ָכן ַנְגּדִ ְ  ְוִאְתַמׁשּ

א  . ְלַתּתָ

ְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה ׁשְ ִטים ֵאת ּתִ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ  ָהֵאּלֶ
ָבְעתָּ  תָּ ְוָאַכלְ ', ְוגוֹ   ֱאלֶֹהיךְ ' ה ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְוׂשָ
דֹושׁ  ֶאת ְלָבֵרךְ  זוֹ  ִמְצָוה'. ְוגוֹ  רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
ל ַעל אֹוֵכל ַמה ּכָ ֶ  ָבעֹוָלם ְוֶנֱהֶנה ְוׁשֹוֶתה ׁשּ

ה דֹושׁ  ַגְזָלן ִנְקָרא, ֵבַרךְ  לֹא ְוִאם. ַהזֶּ רּוךְ -ַלּקָ -ּבָ
תּוב, הּוא ּכָ . ְוִאּמוֹ  ִביואָ  ּגֹוֵזל) כח משלי( ׁשֶ
ְרׁשּוהָ  ַוֲהֵרי ּום. ַהֲחֵבִרים ּפֵ ָרכֹות ִמׁשּ ַהּבְ  ׁשֶ

ָבֵרךְ  ּמְ דֹושׁ  ֶאת ָאָדם ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ אֹות הּוא ּבָ  ּבָ
יךְ  ים ְלַהְמׁשִ קֹור ַחּיִ ים ִמּמְ מוֹ  ַהַחּיִ ל ִלׁשְ  ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ דֹושׁ  הּוא ּבָ  ָעָליו ּוְלָהִריק, ַהּקָ
ֶמן ֵמאֹותוֹ  ֶ יךְ  ּוָבא, ָהֶעְליֹון ַהׁשּ ם ְלַהְמׁשִ ָ  ִמׁשּ

 . ָהעֹוָלם ְלָכל
ָבְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ  ְוָכתּוב . ֱאלֶֹהיךְ ' ה ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְוׂשָ

ָרכֹות ְואֹוָתן) א''ע א''רע דף(  ָאָדם מֹוִריק ַהּבְ
אֹוָתם ָבִרים ּבְ קֹור ֵמאֹותוֹ  ַהּדְ , ָהֶעְליֹון ַהּמָ

ְרִכים ל ּוִמְתּבָ קֹורֹות ָרגֹותַהדְּ  אֹוָתן ּכָ , ְוַהּמְ
ִאים ל ַעל ְלָהִריק ּוִמְתַמּלְ ם, ָהעֹוָלמֹות ּכָ  ְוֻכּלָ
ְרִכים ֶאָחד ִמְתּבָ ים ָאָדם ָצִריךְ  ֶזה ְוַעל. ּכְ  ָלׂשִ

סֹוד ְרצֹונוֹ  ָרכֹות ּבְ ֵדי, ַהּבְ ְרכוּ  ּכְ ְתּבָ ּיִ  ָאבֹות ׁשֶ
ֶאָחד ַהּכֹל, ּוָבִנים ָבֵרךְ  ּוִמי. ּכְ ּמְ דוֹ  ֶאת ׁשֶ  שׁ ַהּקָ
רּוךְ  ֵרךְ  - הּוא ּבָ  ֵמאֹוָתן ֶחְלקוֹ  ְולֹוֵקחַ , ִמְתּבָ

ָרכֹות ה, ַהּבְ ִחּלָ ּתְ ל ּבַ ל ׁשֶ ה ָהעֹוָלם ּכָ ַמּטָ ּלְ . ׁשֶ
יָון מוֹ  ּכֵ ְ ׁשּ ל ׁשֶ דֹושׁ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ ֵרךְ  הּוא ּבָ  ִמְתּבָ

ם ָ . ָהִראׁשֹון ַהֵחֶלק ֹראׁשוֹ  ַעל ְוׁשֹוֶרה יֹוֵרד, ִמׁשּ
ַאְרנוּ  ַוֲהֵרי תּוב ּבֵ ּכָ ָכל) כ שמות, (ׁשֶ קֹום ּבְ  ַהּמָ
ר יר ֲאׁשֶ ִמי ֶאת ַאְזּכִ יךְ  ֵאֶליךְ  ָאֹבא ׁשְ . ּוֵבַרְכּתִ
יָון אֹוָתהּ  ּכֵ ָרָכה ׁשֶ ָאה ּבְ , ֹראׁשוֹ  ַעל ְוׁשֹוָרה ּבָ

ם ָ ֶטת ִמׁשּ ֶ ׁשּ ָכל ִמְתּפַ  . ָהעֹוָלם ּבְ
ָעה ׁשָ אֹוָתן ּבְ ָרכֹות ׁשֶ רֹות, יֹוְרדֹות ַהּבְ  ִמְתַעּטְ

ת ֵדה ֹוךְ ּבְ ּפּוִחים ׂשְ ים ַהּתַ דֹוׁשִ ֶהן ּופֹוְגׁשֹות, ַהּקְ  ּבָ
ה ּמָ ל ְדָרגֹות ּכַ ים ׁשֶ עֹוָלם ְמֻמּנִ  ְויֹוְרדֹות, ּבָ
ן ַלח ַהּדֹורֹון ֶזהוּ : ּוַמְכִריזֹות ְואֹוְמרֹות, ִעּמָ ָ ׁשּ  ׁשֶ

לֹוִני דֹושׁ  ּפְ רּוךְ -ַלּקָ  ָמקֹום ֵמֵאיֶזה .הּוא-ּבָ
ּיוֹ  ְלַאַחר? יֹוְרדֹות קֹום ְרדֹותׁשֶ  ֶאָחד ֹראשׁ  ִמּמְ

ל יק ׁשֶ ּדִ ם, ַהּצַ  ְלהֹוִריד ִמְתעֹוְררֹות, עֹולֹות ׁשָ
א, ִמְלַמְעָלה ֲאֵחרֹות  ִמְלַמְעָלה ּוִמְתַמּלֵ

ה ַמּטָ תּוב ֶזהוּ . ּוִמּלְ ּכָ ָרכֹות ׁשֶ יק ְלֹראשׁ  ּבְ . ַצּדִ
יָון ה ּכֵ ְרּגָ ּדַ את זוֹ  ׁשֶ ה מֹוִריָקה, ִמְתַמּלֵ ּלָ  ַלּכַ
ם ,ַהזּוֹ  ָ כֹות ׁשֹוְפעֹות ּוִמׁשּ ה ְוִנְמׁשָ  . ְלַמּטָ



   לימודסדר ה  ]כב[

ד ִקין ּכַ ְרָכאן ִאיּנּון ַסּלְ א ּבִ ּתָ ְתָחא ֵלית, ִמּתַ  ּפִ
א ּוִפְתָחא א ְמָמָנא ְוֵלית, ְלֵעיּלָ ָלא, ְלֵעיּלָ  ּדְ

ַתח ל ּפָ ְתִחין ִאיּנּון ּכָ ָכל ְוַאְמֵרי ּוַמְכִרֵזי. ּפִ  ּבְ
א, ְרִקיִעין ִאיּנּון א ֹורֹוָנאדּ  ִאיהוּ  ּדָ ַמְלּכָ ַדר ּדְ ׁשָ  ּדְ
לֹוִני א, ּפְ ִקּיּוָמא ּדֹורֹוָנא הּוא ּדָ ָקא ּבְ ּדְ . ָיאּות ּכַ
ָרָכה. ִאיהוּ  ּוַמאן ָאִתיבוּ  ּבְ ָכל. ָאֵמן ָעֵליהּ  ּדְ  ּדְ
ָרָכה ָאִתיבוּ  ּבְ א, ָאֵמן ָעֵליהּ  ּדְ ִקּיּוָמא ִאיהוּ  ּדָ  ּבְ
ָקא ּדְ ַהאי ְוֵכיָון. ָיאּות ּכַ ְרָכתָ  ּדְ ָקא אּבִ ל, ַסּלְ  ּכָ
ין ְרּגִ א ּדַ ְלֵעיּלָ הוּ , ּדִ ּלְ י ְזִמיִנין ּכֻ  ַההּוא ְלַגּבֵ
ָלא ְנהֹוָרא ִגין, ָנִהיר ּדְ הּ  ְלַאְנָהָרא ּבְ  ְוָכל. ְלַגּבָ

ן ּכֵ ְרָכָתא ִהיא ִאי ׁשֶ יִאין ּבִ ַסּגִ , ָלהּ  ְמָבְרָכן ּדְ
ִרין ִעְטִרין ָלהּ  ּוְמַעּטְ ין ּבְ יׁשִ ָרָזא, ַקּדִ אָ  ּבְ . ֵמןּדְ

ֵרי ָרָזא הּוא ָאֵמן ִקׁשְ ָכל, ּדְ ה ִיחּוָדא ּדְ  ּוְקדּוׁשָ
ָרָזא ָמאֵריהּ  ּבְ ר. ּדְ ְרָכָתא ְלַהִהיא ּוְמַעּטֵ  ּבִ

ִעְטִרין ִאין ּבְ ָקא ִעּלָ ּדְ  . ָיאּות ּכַ
א ִריךְ  ְוקּוְדׁשָ הוּ  ִאְתְרֵעי הּוא ּבְ ִאיּנּון, ּבְ  ּבְ
ְמָבְרִכין ִברְ  ְוִתיאּוְבֵתיהּ , ֵליהּ  ּדִ א ָכָתאּבְ ּתָ ְלּתַ , ּדִ
ַהִהיא ְרָכָתא ּדְ ָקא ּבִ ָלא ּבּוִציָנא ְוַאְנִהיר, ַסּלְ  ּדְ

ּתּוְקָפא ָלהּ  ְוַאְתִקיף, ָנִהיר יָפא ּבְ ּקִ ָקא, ּתַ  ְלַסּלְ
א א ָרָזא ְוַעל. ְלֵעיּלָ ִתיב ּדָ י) ב א שמואל, (ּכְ  ּכִ
ַדי ד ְמַכּבְ ין, ֲאַכּבֵ ְמָבְרִכין ִאיּנּון ִאּלֵ  ֵליהּ  ּדִ

אְלק ִריךְ  ּוְדׁשָ ין, ֵיָקּלוּ  ּובֹוַזי. הּוא ּבְ  ִאיּנּון ִאּלֵ
ָלא א ֵליהּ  ְמָבְרִכין ּדְ ִריךְ  ְלקּוְדׁשָ  ּוַמְנִעין, הּוא ּבְ

ְרָכָתא  . ִמּפּוַמְייהוּ  ּבִ
ָרִזין ָרָזא ַיְדֵעי ְלִאיּנּון, ּדְ ָמאֵריהֹון ָחְכְמָתא ּדְ , ּדְ

ע אן ָרָזא ְלִמְנּדַ ִבְרּכָ ִפּקּודֵ , ּדְ  ּוְבָכל, אֹוַרְייָתא יּבְ
ַהאי ְוִכּסּוִפין ַהָנִאין ְרָכאן ְלַאְרָקא, ָעְלָמא ּדְ  ּבִ

א א ֵמֵעיּלָ  . ְלַתּתָ
ד ְרָכאן ּכַ ְצלֹוָתא ּבִ ִאיּנּון, ּדִ ּקּוָנא ּדְ ָמאֵריהֹון ּתִ , ּדְ

א ּתָ א ִמּתַ א ְלֵעיּלָ א ּוֵמֵעיּלָ ְרָכאן. ְלַתּתָ ָלאו ּבִ  ּדְ
ְצלֹוָתא ִאיּנּון א ִקיןַסלְּ , ּבִ ּתָ א ִמּתַ  ַעד, ְלֵעיּלָ
ָמטוּ  ָלא ְנהֹוָרא ּגוֹ  ּדְ ּתּוְקָפא ּוִמְתָעֵרי, ָנִהיר ּדְ , ּבְ

ָלא ְנהֹוָרא ְלַההּוא ַהִהיא, ָנִהיר ּדְ ָרָכה ּבְ , ּבְ
ָקא ֲערוּ  ְוַסּלְ א ִאּתְ ָמטוּ  ַעד, ְלֵעיּלָ  ְלֻכְרַסָייא ּדְ
ָאה ָכל ְמקֹוָרא, ִעּלָ ין ּדְ  . ַחּיִ
ֵדין ָאה ְמקֹוָרא ֵמַההּוא ָנְפקוּ  ּכְ ְרָכאן, ִעּלָ  ּבִ

ין ְוִאֲעָרעוּ , ַאֲחָרִנין ין ִאּלֵ ִאּלֵ ֵקי, ּבְ ְ ין ְוַנׁשּ  ִאּלֵ
ין ְרָיין ְוָאָתאן, ְלִאּלֵ יק ְלֵרישׁ  ְוׁשַ  ְלַאְרָקא, ַצּדִ
א ין ְוַכד. ְלַתּתָ ְרָכן, ַנְחּתִ  ְוָכל, ּוְבִנין ֲאָבָהן ִאְתּבָ
ָרִגין ְלהֹון ׁשְ  . ּדִ

ע ׁשֶ ָרכֹות אֹוָתן ֹולֹותּכְ ה ַהּבְ ַמּטָ ַתח ֵאין, ִמּלְ  ּפֶ
ּלֹא ְלַמְעָלה ְמֻמּנֶה ְוֵאין, ְלַמְעָלה ּוֶפַתח  ׁשֶ
ל ֶאת פֹוֵתחַ  ָתִחים אֹוָתם ּכָ  ּוַמְכִריִזים. ַהּפְ

ָכל ְואֹוְמִרים ל ּדֹורֹון ֶזהוּ : ָהְרִקיִעים אֹוָתם ּבְ  ׁשֶ
ֶלךְ  ַלח ַהּמֶ ָ ׁשּ לֹוִני ׁשֶ ִקּיּום רֹוןּדוֹ  ֶזהוּ , ּפְ ָראּוי ּבְ . ּכָ

ָרָכה? הּוא ּוִמי יבוּ  ַהּבְ ֵהׁשִ ל. ָאֵמן ָעֶליהָ  ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ָרָכה יבוּ  ּבְ ֵהׁשִ ִקּיּום זֹוִהי, ָאֵמן ָעֶליהָ  ׁשֶ  ּבְ
ָראּוי ָרָכה ְוֵכיָון .ּכָ ַהּבְ ל, עֹוָלה ַהזּוֹ  ׁשֶ  ּכָ

ָרגֹות ַמְעָלה ַהּדְ ּלְ נֹות ׁשֶ ּלֹא ָהאֹור ְלאֹותוֹ  ְמֻזּמָ  ׁשֶ
ֵדי ֵמִאיר ן ְוָכל. ָלהּ  ְלָהִאיר ּכְ ּכֵ  ִהיא ִאם ׁשֶ
ָרָכה ים ּבְ ַרּבִ ִרים אֹוָתהּ  ְמָבְרִכים ׁשֶ  אֹוָתהּ  ּוְמַעּטְ

ֲעָטרֹות סֹוד ְקדֹוׁשֹות ּבַ ל ּבְ  הּוא ָאֵמן. ָאֵמן ׁשֶ
ִרים סֹוד ׁשָ ל ַהּקְ ל ׁשֶ ה ִיחּוד ּכָ ָ ּסֹוד ּוְקֻדׁשּ ל ּבַ  ׁשֶ

ר, ִרּבֹונוֹ  ָרָכה הּ אֹותָ  ּוְמַעּטֵ ֲעָטרֹות ַהּבְ  ּבַ
ָראּוי ֶעְליֹונֹות  . ּכָ
דֹושׁ  רּוךָ  ְוַהּקָ ה הּוא ּבָ אֹוָתם, ָבֶהם ִמְתַרּצֶ  ּבְ

ָבְרִכים ּמְ ָרָכה ּוְתׁשּוָקתוֹ , אֹותוֹ  ׁשֶ ּבְ ה ּבַ ַמּטָ ּלְ , ׁשֶ
אֹוָתהּ  ָרָכה ׁשֶ אֹור ּוֵמִאיר, עֹוָלה ּבְ ּלֹא ַהּמָ  ׁשֶ

ק, ֵמִאיר ֹתקֶ  אֹוָתהּ  ּוְמַחזֵּ  ַלֲעלֹות ָחָזק ףּבְ
ה ַהּסֹוד ְוַעל. ְלַמְעָלה תּוב ַהזֶּ ) כ א שמואל, (ּכָ

י ַדי ּכִ ד ְמַכּבְ ה - ֲאַכּבֵ ָבְרִכים אֹוָתם ֵאּלֶ ּמְ  ֶאת ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ה - ֵיָקּלוּ  ּוֹבַזי. הּוא ּבָ  אֹוָתם ֵאּלֶ

ּלֹא דֹושׁ  ֶאת ְמָבְרִכים ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ , הּוא ּבָ
רָ  ּומֹוְנִעים יֶהם ָכהּבְ  . ִמּפִ

ּיֹוְדִעים ְלאֹוָתם ַהּסֹודֹות סֹוד , ִרּבֹוָנם ָחְכַמת ׁשֶ
ָרכֹות סֹוד ֶאת ָלַדַעת ִמְצוֹות ַהּבְ  ַהּתֹוָרה ּבְ
ּסּוִפים ַהֲהָנאֹות ּוְבָכל ל ְוַהּכִ ה ָהעֹוָלם ׁשֶ , ַהזֶּ

ָרכֹות ְלהֹוִריק ה ִמְלַמְעָלה ּבְ  . ְלַמּטָ
ר ֲאׁשֶ ְרכֹות ּכַ ה ּבִ ִפּלָ ֵהן, ַהּתְ ּקּון ׁשֶ ל ּתִ  ִרּבֹוָנם ׁשֶ

ה ַמּטָ ה ּוִמְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ִמּלְ ָרכֹות. ְלַמּטָ  ַהּבְ
ֵאיָנן ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ה עֹולֹות ּבַ ַמּטָ  ַעד, ְלַמְעָלה ִמּלְ

יעֹות ּגִ ּמַ ּלֹא ָהאֹור ְלתֹוךְ  ׁשֶ , ֵמִאיר ׁשֶ
ֹתֶקף ּוִמְתעֹוְרִרים ּלֹא ָהאֹור ְלאֹותוֹ  ּבְ  ֵמִאיר ׁשֶ

אוֹ  ָרָכה ָתהּ ּבְ , ְלַמְעָלה ִהְתעֹוְררּות ְועֹוָלה, ַהּבְ
יִעים ַעד ּגִ ּמַ א ׁשֶ ּסֵ ל ְמקֹור, ָהֶעְליֹון ַלּכִ  ּכָ

ים קֹור ֵמאֹותוֹ  יֹוְצאֹות ְוָאז. ַהַחּיִ  ָהֶעְליֹון ַהּמָ
ָרכֹות ה ּופֹוְגׁשֹות, ֲאֵחרֹות ּבְ ה ֵאּלֶ , ְבֵאּלֶ

קֹות ה ְונֹוׁשְ ה ֵאּלֶ  ַעל רֹותְוׁשוֹ  ּוָבאֹות, ְלֵאּלֶ
יק ֹראשׁ  ּדִ ה ְלָהִריק ַהּצַ ּיֹוְרדֹות. ְלַמּטָ , ּוְכׁשֶ

ְרִכים ִנים ָהָאבֹות ִמְתּבָ  . ֵנרֹוֵתיֶהם ְוָכל ְוַהּבָ

 ]לה[  הלימוד סדר  

 תאנה

  ע"ב

  יוד הי ויו הי
  כ"ו

  יהוה

  פריה""יאכל  –מוחין דאבא 
  ע"ב

  יוד הי ויו הי
  כ"ו

  והיה

  ע"ב

  יוד הי ויו הי
  כ"ו

  יהוה

  קס"א

  אלף הי יוד הי

  
  "תאנה" –דאימא מוחין 

  קמ"ג
  אלף הא יוד הא

  ע"ה גי' תאנה

  קנ"ה

  אלף הה יוד הה

 

  

  מעשרות פרק ב')משנה ( זה לימוד נוסח ויאמרו תאנה יקחו
יֶהם,  (א) ֵאִנים, אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין. ְלִפיָכְך ִאם ִהְכִניסּו ְלָבּתֵ ּוק ְוָאַמר ְטלּו ָלֶכם ּתְ ׁשּ ָהָיה עֹוֵבר ּבַ

אי. ְטלּו ְוהַ  ִנים ַוּדַ יֶהם, ְמַתּקְ יֶכם, לֹא ֹיאְכלּו ֵמֶהם ֲעַראי. ְלִפיָכְך ִאם ִהְכִניסּו ְלָבּתֵ ְכִניסּו ְלָבּתֵ
א ְדַמאי: ִנים ֶאּלָ ֵאִנים, אֹוְכִלין  (ב) ֵאיָנם ְמַתּקְ ַער אֹו ַבֲחנּות ְוָאַמר ְטלּו ָלֶכם ּתְ ַ ׁשּ ִבין ּבַ ָהיּו יֹוׁשְ

ַער ּוַבַעל ַהֲחנּות  ַ ָניו, אֹו ַעד ּוְפטּוִרין, ּוַבַעל ַהׁשּ ֲחִזיר ֶאת ּפָ ּיַ י ְיהּוָדה ּפֹוֵטר, ַעד ׁשֶ ִבין. ַרּבִ ַחּיָ
יָבתֹו: ּנֶה ְמקֹום ְיׁשִ ׁשַ ּיְ  ׁשֶ

 

  )ה', י"ג אסתר( יִל  הׁשֹוֶ  ּוֵאיֶנּנ הזֶ  ס"ת ה ו ה י חודש תמוז יכוין בצרוף

  תאנה
  ע"ה גי' תאנה )קס"א קנ"א קמ"ג( במילוי ג' שמות אהי"ה  כנגד ספירת הנצח:

  "נוצר תאנה יאכל פריה"
  גי' תאנ"ה)  - הנ"לג"פ אהי"ה הם המוחין דאימא ( "נוצר תאנה"

  המלובשים תוך מוחין דאימא ונכנסים תוך ז"אמוחין דאבא ה הם "יאכל פריה"

  כמנין פרי"ה. יחד יעלו -ע"ח  וג' הויו"ת פשוטות גי', )גי' רי"והם ג"פ ע"ב ( "פריה"

  

  

  

  

  
  

  שהם מזל הח' ומזל הי"ג לקבל מהם השפע. "נוצר ונקה"גי'  תאניםגם יכוין 

  ע"ב –מזל הח' 

  יוד הי ויו הי
  
  גי'

  תאנים
  לקבל מהם השפע.

  קס"א –מזל הי"ג 

  יוד הי ויו הי

  .ויכוין לתקן חטא אדם וחוה שפגמו וקלקלו בתאנה



 הדר פרי עץ   ]לד[

 ענבים
  

  
 

 )פרשת וישב קצ"ב.' א ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו ענבים או צימוקים יקחו

ִתיב ַמה ֶפן, ּכְ ה ּוַבּגֶ לׁשָ ִריִגים ׁשְ , יֹוֵסף ַמראָ . ׂשָ
אי ָהא ׂשֹוָרה ַוּדַ ִלימוּ  ְדֶחְדָוה ּבְ ׁשְ  ַמאי, ִאיהוּ  ּבִ

ִגין, ַטְעָמא ַהאי ּבְ ֶנֶסת ַעל ֶגֶפן ּדְ ָרֵאל ּכְ  ִיׂשְ
ר, ֵליהּ  ִאְתֲחֵזי ַ ׂשּ ַהאי יֹוֵסף ְוִאְתּבַ ֶפן. ּבְ  ּוַבּגֶ
ה לׁשָ ִריִגים ׁשְ ין, ׂשָ ָלָתא ִאינּון ִאּלֵ ין ּתְ  ַדְרּגִ
נָ , ִעָלִאין ֲהֵני, ֶגֶפן ֵמַהאי ְפֵקיּדְ  ֵליָוֵאי ּכַ

ְרֵאֵלי הּ  ָעְלָתה ְכפֹוַרַחת ְוִהיא. ְוִיׂשְ ָהא, ִנּצָ  ּדְ
ֶנֶסת ָסְלָקא ְבִגיֵניהֹון ָרֵאל ּכְ ְרַכת, ִיׂשְ  ְוִאְתּבָ

א ֵמִעם ָאה ַמְלּכָ  . ִעּלָ
ילוּ  לֹוֶתיהָ  ִהְבׁשִ ּכְ ין, ֲעָנִבים ַאׁשְ  ִאינּון ִאּלֵ
יַקָיא ִאינּון ,ְדַעְלָמא ַצּדִ ֲעָנִבים ּדְ ִלים ּכַ  ְמבּוׁשָ
ְדָקא ָבר. ָחֵזי ּכְ ילוּ  ַאֵחר ּדָ לֹוֶתיהָ  ִהְבׁשִ ּכְ  ַאׁשְ
א, ֲעָנִבים ִאְתְנִטיר ַיִין הּוא ּדָ ִעְנַבְייהוּ  ּדְ  ּבְ
ת ׁשֶ ֵ ית ְיֵמי ִמׁשּ ר ָהָכא ַעד. ְבֵראׁשִ ַ ׂשּ  יֹוֵסף ִאְתּבַ

ֶחְלֵמיהּ  אן, ּבְ , ִדיֵליהּ  וּ ִאיה ֶחְלָמא ּוְלָהְלָאה ִמּכָ
ִגין ִאית ּבְ  . ּוְלַאֲחָרִנין, ֵליהּ  ֶחְלִמין ּדְ

ִאיהוּ , ָהֲעָנִבים ֶאת ָוֶאַקח  .ְלַגְרֵמיהּ  ֵליהּ  ּדְ
ִניָנן ָחֵמי ַמאן ַהאי ,ּתָ וִרין ִעְנִבין ּדְ ֶחְלָמא ִחּוָ , ּבְ
ִגין, ַטְעָמא ַמאי. ָלא אּוָכֵמי, לוֹ  ָיֶפה ִסיָמן  ּבְ

ִאיהוּ  ין ִדְתֵרין ָרָזא ּדְ ְרּגִ  אּוָכֵמי ִאינּון, ְיִדיָען ּדַ
וֵרי ָלא ִאיהוּ  ְוַהאי, ַטב ִאיהוּ  ַהאי. ְוִחּוָ , ַטב ּדְ
הוּ  ָרָזא ִעְנִבין ְוֻכּלְ ְלָיין ִדְמֵהיְמנּוָתא ּבְ  ְוַעל. ּתַ

א ן ּדָ ְרׁשָ ָחְכְמָתא ִמְתּפַ . ְלִבישׁ  ֵהן, ְלַטב ֵהן, ּבְ
ין ין, ַרֲחֵמי ְצִריִכין ִאּלֵ גָּ  ְוִאּלֵ  .ְדַרֲחֵמי חּוָתאַאׁשְ

תּוב ַמה ֶפן? ּכָ ה ּוַבּגֶ לֹׁשָ ִריִגם ׁשְ , יֹוֵסף ָאַמר. ׂשָ
אי ִהּנֵה ׂשֹוָרה ַוּדַ ל ּבְ ְמָחה ׁשֶ ֵלמּות ׂשִ ׁשְ . ִהיא ּבִ
ַעם ָמה ּום? ַהּטַ ֶפן ִמׁשּ ַהּגֶ  ַעל ִנְרֵאית ַהזּוֹ  ׁשֶ

ֶנֶסת ָרֵאל ּכְ ר, ִיׂשְ ֵ ׂשּ ֶפן. ֶזה ַעל יֹוֵסף ְוִהְתּבַ  ּוַבּגֶ
ה לֹׁשָ ִריִגם ׁשְ לֹשׁ  ֵהם ֵאּלוּ  - ׂשָ ָרגֹות ׁשָ  ּדְ

ּיֹוְצאֹות ֶעְליֹונֹות ֶפן ִמן ׁשֶ ם ּכֲֹהִנים, ַהזּוֹ  ַהּגֶ  ְלִוּיִ
ְרֵאִלים הּ  ָעְלָתה ְכֹפַרַחת ְוִהיא. ְוִיׂשְ ֲהֵרי, ִנּצָ  ׁשֶ

ְגָלָלם ֶנֶסת עֹוָלה ּבִ ָרֵאל ּכְ ֶרֶכת ִיׂשְ  ֵמִעם ּוִמְתּבָ
ֶלךְ   . ָהֶעְליֹון ַהּמֶ

ילוּ  לֶֹתיהָ  ִהְבׁשִ ּכְ יִקים ֵאּלוּ  - ֲעָנִבים ַאׁשְ ּדִ  ַהּצַ
ל ֵהם, ָהעֹוָלם ׁשֶ מוֹ  ׁשֶ ִלים ֲעָנִבים ּכְ ָ  ְמֻבׁשּ

ָראּוי ָבר. ּכָ ילוּ  ַאֵחר ּדָ לֶֹתיהָ  ִהְבׁשִ ּכְ  ֲעָנִבים ַאׁשְ
ִין ֶזהוּ  - ר ַהּיַ ּמָ ֲעָנָביו ַהְמׁשֻ ת ּבַ ׁשֶ ֵ  ְיֵמי ִמׁשּ

ית אן ַעד. ְבֵראׁשִ רהִ  ּכָ ֵ ׂשּ ֲחלֹומוֹ  יֹוֵסף ְתּבַ , ּבַ
אן ּלוֹ  הּוא ַהֲחלֹום ָוָהְלָאה ִמּכָ ּום, ׁשֶ שׁ  ִמׁשּ ּיֵ  ׁשֶ

 . ְוַלֲאֵחִרים, ֲחלֹומֹות לוֹ 
ח הּוא, ָהֲעָנִבים ֶאת ָוֶאּקַ ִנינוּ . ְלַעְצמוֹ , לוֹ  ׁשֶ , ׁשָ

רֹוֶאה ִמי ֲחלֹום ְלָבִנים ֲעָנִבים ׁשֶ  ָיֶפה ִסיָמן, ּבַ
חֹוִרים. לוֹ  ַעם ָמה. לֹא ׁשְ ּום? ַהּטַ הּוא ִמׁשּ  ׁשֶ

ל ַהּסֹוד י ׁשֶ ּתֵ חֹוִרים אֹוָתם, ְידּועֹות ְדָרגֹות ׁשְ  ׁשְ
 ְוָכל, טֹוב לֹא הּוא ְוֶזה, טֹוב הּוא ֶזה. ּוְלָבִנים
לּוִיים ָהֲעָנִבים סֹוד ּתְ ן ְוַעל, ָהֱאמּוָנה ּבְ  ּכֵ
ָחְכָמה ִנְפָרִדים  ֵאּלוּ . ְלַרע ֵהן ְלטֹוב ֵהן, ּבְ

ָחה ְוֵאּלוּ , ַרֲחִמים ִכיםְצִרי ּגָ ל ַהׁשְ  .ַרֲחִמים ׁשֶ
  

   כ')-כ"ו, י"ט שמות(ֵּׁשִנית ַה  ִּמְׁשָּכןַה  ְלֶצַלעּודָֹתיו יְ  ר"ת ו ה הי   חודש סיון צרוףיכוין ב

  

  .העקב בסוד אלהים שמות' ב למתק יכוין וובאכילת
  

   ם"ענבי' בגי  אלהים     אלהים
  י"אשר שמע אברהם בקול עקב" בסוד

  

  שסחטה ענבים ונתנה לו. יכוין לתקן חטא אדם וחוהו

 ]כג[  פרי עץ הדר  

ין ְוָרָזא ִאּלֵ ְרָכאן ּדְ ָעָרא ּבִ א ְלַאּתְ א ֵמֵעיּלָ , ְלַתּתָ
ָרָזא א ּבְ רּוךְ , ּדָ א: ּבָ ְמקֹוָרא ָרָזא ּדָ ָאה ּדִ  ִעּלָ
א ָכא ְרָקאְלאַ , ִמּכֹּלָ ל ּוְלַאְנֲהָרא ּוְלַאְמׁשָ  ּכָ

רּוךְ  ְוִאיהוּ . ּבֹוִציִנין ִדיר ּבָ ָלא, ּתָ ְסִקין ּדְ  ּפַ
ן. ֵמימֹוי ּמָ ירּוָתא ּוִמּתַ ִאְקֵרי ׁשֵ ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ , ּדְ
ַמִים ְקֵצה ְוִאיהוּ  ָ ַההּוא, ַהׁשּ  ָקֶצה, ָקֶצה ּדְ
ָאה ִגין. ִאיהוּ  ִעּלָ ִאית ּבְ ַגְוו ָקֶצה ּדְ א ָנאּכְ  ּדָ
א ָאה ָעְלָמא ְוִאיהוּ , ְלַתּתָ ּתָ  ָהִכי אּוף ְוִאְקֵרי. ּתַ
רּוךְ  ֵאי ָלֳקֵבל, ּבָ ּתָ א ְלַאְרָקא, ּתַ , ְלַתּתָ

א ּוְלִאְתֲעָרא ּתָ א ִמּתַ אן ְלֵעיּלָ ִבְרּכָ ְצלֹוָתא ּבְ . ּדִ
א) קדמאה( ּוָברּוךְ  ָרָזא, ָהָכא ִאְקֵרי ּדָ  ּבְ

ָחְכְמָתא ָאה ּדְ ַאְמלֵ , ִעּלָ ַחד, ֲאָתר ְלַההּוא יּדְ  ּבְ
ִביל ִקיק ׁשְ ָאִעיל ּדָ יהּ  ּדְ  . ּבֵ
ה אֵרי ְלָבַתר: ַאּתָ ְלָייא ׁשָ ָהא, ְלִאְתּגַ  ַהאי ּדְ
רּוךְ  ִגין, ִאיהוּ  ָסִתים ּבָ ךְ  ּוּבְ ֹאַרח ִאְקֵרי ּכָ  ּבְ
רּוךְ  ָסִתים ָאה ְמקֹוָרא, ּבָ ָלא ִעּלָ ְלָייא ּדְ . ִאְתּגַ
ה ירּוָתא, ַאּתָ לְ  ׁשִ ִגין, ְלַבר ָייאְלִאְתּגַ ךְ  ּוּבְ  ּכָ
ה ִאְקֵרי א. ִאיהוּ  ּוַמאן. ַאּתָ יִמיָנא ָרָזא ּדָ , ּדִ
י ּכֵֹהן ְוִאְקֵרי א ְוָרָזא. ֲאָתר ַההּוא ְלַגּבֵ  ּדָ

ה) קי תהלים(  ּכֵֹהן ַמאן, ְלעֹוָלם ֹכֵהן ַאּתָ
ה, עֹוָלם ְלַההּוא ָאה ְיִמיָנא ִאיהוּ  ְוָדא. ַאּתָ , ִעּלָ

ָהא כַ  ּדְ ּתְ ְלָייא חִאׁשְ  . ְלִאְתּגַ
ה א: ְיהֹוָ ֶאְמָצִעיָתא ָרָזא ּדָ ְמֵהיְמנּוָתא ָרָזא. ּדְ  ּדִ
ָכל  ) ב''ע א''רע דף. (ִסְטִרין ּבְ

א: ֱאלֵֹהינוּ  ָמאָלא ִסְטָרא ּדָ ׂשְ ָכִליל, ּדִ יִמיָנא ּדְ , ּבִ
יהּ  ִויִמיָנא ִלילוּ , ּבֵ א ְוִאְתּכְ ָדא ּדָ . ַחד ְלֶמֱהֵוי, ּבְ

רוּ ִאְתקְ , ָהָכא ְוַעד ָ ְרָכאן ׁשּ ֵכיָון, ּבִ ין ּדְ ִאּלֵ  ּדְ
ְרָכאן הֹון, ִאְתּבָ ּלְ א ּכֻ ּתָ ְלּתַ ְרָכאן ּדִ  ְלָבַתר. ִאְתּבָ

ִאיּנּון ְרָכאן ּדְ ְרָכאן ְוַנְטֵלי, ִאְתּבָ , ְלַגְרַמְייהוּ  ּבִ
ִליָלן ִאְתֲהָדרוּ  ַחד ּכְ ִאיּנּון, ְמקֹוָרא ְלַההּוא ּכְ  ּדְ

יְלגַ  ְלִאְתַהְדָרא ַיְכִלין ָלא  ַעד, ֲאָתר ַההּוא ּבֵ
ְרָכן ִאְתּבָ יָון. ּדְ ְרָכן ּכֵ ִאְתּבָ ַקְדִמיָתא ּדְ  ִאְתֲהָדרוּ , ּבְ

י ְוָעאִלין ְרָכאן ְלַנְטָלא, ֲאָתר ַההּוא ְלַגּבֵ  ּבִ
א ְלַאְרָקא, ַאֲחָרִנין ְיֵתיִרין ִאיּנּון ְוַעד. ְלַתּתָ  ּדְ

ְרָכאן ָאִבין ְוָלא ָעאִלין ָלא, ִאְתּבָ יהּ  ּתָ . ְלַגּבֵ
א ְוָרָזא  . ֵריָקם ָפַני ֵיָראוּ  ְולֹא) כג שמות( ּדָ
ִבין ְוַכד י ּתָ ן ְוָעאִלין, ֲאָתר ַההּוא ְלַגּבֵ ּמָ , ּתַ
ֵדין   ִאְתְקֵרי ָלא ּוֶמֶלךְ . ֶמֶלךְ  ֲאָתר ַההּוא ִאְקֵרי ּכְ
ר ד ּבַ יהּ  ִמְתָקְרִבין ִאיּנּון ּכַ ְרָכן, ְלַגּבֵ  .ּוִמְתּבָ
 

ָרכֹות ְוסֹוד ה ִמְלַמְעָלה ְלעֹוֵרר לוּ ַהלָּ  ַהּבְ  ְלַמּטָ
סֹוד רּוךְ : ֶזה ּבְ ל ַהּסֹוד ֶזה ,ּבָ קֹור ׁשֶ  ָהֶעְליֹון ַהּמָ
יךְ  ְלָהִריק, ֵמַהּכֹל ל ֶאת ּוְלָהִאיר ּוְלַהְמׁשִ  ּכָ

אֹורֹות ִמיד ְוהּוא. ַהּמְ רּוךְ  ּתָ ּלֹא, ּבָ  פֹוְסִקים ׁשֶ
ם. ֵמיָמיו ָ ית ּוִמׁשּ ְקֵראת ָהֵראׁשִ ּנִ  םָהעֹולָ  ׁשֶ
א ַמִים ְקֵצה ְוהּוא, ַהּבָ ָ אֹותוֹ , ַהׁשּ  הּוא ָקֶצה ׁשֶ
ּום. ֶעְליֹון ָקֶצה שׁ  ִמׁשּ ּיֵ מוֹ  ָקֶצה ׁשֶ ה ֶזה ּכְ , ְלַמּטָ
ְחּתֹון ָהעֹוָלם ְוהּוא רּוךְ  ִנְקָרא הּוא ְוַגם. ַהּתַ , ּבָ
ֶנֶגד ְחּתֹוִנים ּכְ ה ְלָהִריק, ַהּתַ  ּוְלִהְתעֹוֵרר, ְלַמּטָ

ה ַמּטָ ִבְרכֹות ָלהְלַמעְ  ִמּלְ ה ּבְ ִפּלָ רּוךְ . ַהּתְ  ְוַהּבָ
ה אן ִנְקָרא ַהזֶּ סֹוד, ּכָ , ָהֶעְליֹוָנה ַהָחְכָמה ּבְ

א ַמּלֵ ּמְ קֹום אֹותוֹ  ׁשֶ ִביל, ַהּמָ ׁשְ יק ֶאָחד ּבִ ּקִ  ּדַ
ְכָנס ּנִ  . ּבוֹ  ׁשֶ
ה ךְ  ַאַחר ,ַאּתָ ּלֹות ַמְתִחיל ּכָ ֲהֵרי, ְלִהְתּגַ  ׁשֶ

רּוךְ  ה ַהּבָ ֶדֶרךְ  ִנְקָרא ְוָלֵכן, רִנְסתָּ  הּוא ַהזֶּ  ּבְ
ר רּוךְ  ִנְסּתָ קֹור, ּבָ ּלֹא ָהֶעְליֹון ַהּמָ ה ׁשֶ ּלָ . ִהְתּגַ
ה ית: ַאּתָ ּלֹות ָהֵראׁשִ חּוץ ְלִהְתּגַ  ִנְקָרא ְוָלֵכן, ּבַ
ה ִמין סֹוד ֶזה? ּוִמיהוּ . ַאּתָ  ֵאֶצל ּכֵֹהן ְוִנְקָרא, ַהּיָ
ה) קי תהלים( סֹוד ְוֶזה. ָמקֹום אֹותוֹ   ֵהןכֹ  ַאּתָ

ה? עֹוָלם ְלאֹותוֹ  ַהּכֵֹהן ִמי. ְלעֹוָלם  ְוֶזהוּ . ַאּתָ
ִמין ֲהֵרי, ָהֶעְליֹון ַהּיָ ּלֹות ִנְמָצא ׁשֶ  . ְלִהְתּגַ

 
ָכל ָהֱאמּוָנה סֹוד, ָהֶאְמַצע סֹוד ֶזה ,ְיֹהָוה  ּבְ

ָדִדים   )ב''ע א''רע דף(. ַהּצְ
ֹמאל סֹוד ֶזה: ֱאלֵֹהינוּ  ְ לּול ַהׂשּ ּכָ ָיִמין ׁשֶ , ּבְ
ִמין ֶזה ֶזה ְוִנְכָלִלים, ּבוֹ  ְוַהּיָ  ְוַעד. ֶאָחד ִלְהיֹות ּבָ

אן רוּ  ּכָ ָרכֹות ִנְקׁשְ יָון, ַהּבְ ּכֵ ה ׁשֶ ֵאּלֶ  ׁשֶ
ְרִכים ם, ִמְתּבָ ּלָ ה ּכֻ ַמּטָ ּלְ ְרִכים ׁשֶ  ְלַאַחר. ִמְתּבָ

ֵהם ְרִכים ׁשֶ ָרכֹות ְולֹוְקִחים ִמְתּבָ , ְלַעְצָמם ּבְ
לּוִלים חֹוְזִרים ֶאחָ  ּכְ קֹור ְלאֹותוֹ  דּכְ ֵהם, ַהּמָ  ׁשֶ

קֹום ְלאֹותוֹ  ַלֲחזֹּר ְיכֹוִלים לֹא  ַעד ַהּמָ
ְרִכים ְתּבָ ּמִ יָון. ׁשֶ ְרכוּ  ּכֵ ִהְתּבָ ה ׁשֶ ִחּלָ  חֹוְזִרים, ַבּתְ

ָרכֹות ָלַקַחת, ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ְוִנְכָנִסים  ְיֵתרֹות ּבְ
ה ְלָהִריק ֲאֵחרֹות ֵהם ְוַעד. ְלַמּטָ ְרִכים ׁשֶ , ִמְתּבָ

 סֹוד ְוֶזה, ֵאָליו ְתֵאִבים ְולֹא ִנְכָנִסים אלֹ 
 . ֵריָקם ָפַני ֵיָראוּ  ְולֹא) כג שמות(

ִבים ָ ׁשּ ם ְוִנְכָנִסים ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ּוְכׁשֶ  ָאז, ְלׁשָ
 ַרק, ִנְקָרא לֹא ּוֶמֶלךְ . ֶמֶלךְ  ִנְקָרא ָמקֹום אֹותוֹ 

ֵהם ׁשֶ ְרִכים, ֵאָליו ִמְתָקְרִבים ּכְ  .ּוִמְתּבָ



   לימודסדר ה  ]כד[

ד. ֶמֶלךְ  ִאְקֵרי ֵאיָמַתי אּוַמְלכָּ   ַאְתָיין ַרְבְרָבנֹוי ּכַ
יהּ  ָקן, ֲעִתיִרין ְלַגּבֵ ּפְ ָכל ִמְסּתַ ִאְצְטִריכוּ  ַמה ּבְ , ּדְ
ָלא ֵדין, ֶחְסרֹוָנא ּבְ א ֶמֶלךְ . ֶמֶלךְ  ִאיהוּ  ּכְ , ְלַתּתָ
ד ין ּכַ ָרן ִאּלֵ ִסּפּוָקא ֵליהּ  ְמַעּטְ ִעְטִרין, ּבְ  ּבְ

ין יׁשִ  ָהעֹוָלם. ִאיהוּ  ּוַמאן. ֶמֶלךְ  ְקֵריאִ  ְוָהָכא. ַקּדִ
ר נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִאיהוּ  ּוְבִגין. ְוִצָונוּ  ִקּדְ ָלא ָעְלָמא ּדְ  ּדְ

ְלָייא  ָהִכי ֵליהּ  ָקֵרי, ָסִתים ְוִאיהוּ , ְלַבר ִאְתּגַ
ֹאַרח א ְוַעל. ָסִתים ּבְ א, ִאְקֵרי ָלא ּדָ ֹאַרח ֶאּלָ  ּבְ
ה ְיִמיָנא ּוְלעֹוָלם. ָסִתים מָ , ַאּתָ ַמר הּכְ ִאּתְ . ּדְ
א ְוַעל ִפיף, ּכֵֹהן ּדָ י ּכָ א, ֲאָתר ַההּוא ְלַגּבֵ ֵריׁשָ  ּבְ

ָאה ְוָעְלָמא. ּוְבסֹוָפא ּתָ ד, ּתַ ר ּכַ , ִליִמיָנא ִאְתָקׁשַ
ק ּבָ יהּ  ְוִאְתּדַ א ָקֵרי, ּבֵ ּתָ א ִמּתַ רּוךְ  ְלֵעיּלָ  ְוָלא, ּבָ

רּוךְ  ִאְקֵרי ר, ּבָ ָרָזא ּבַ ְמקֹוָרא ּבְ בַ  ּדִ ִאְתּדְ  קּדְ
ֲהֵדיהּ  יל, ּבַ יהּ  ְוָעּיִ י, ּבֵ ה. ֵליהּ  ְוַאְמּלֵ  ָרָזא, ַאּתָ
ַההּוא ָקא, ּכֵֹהן ּדְ ּבְ ֲהֵדיהּ  ְלִאְתּדַ א ְוַעל, ּבַ , ּדָ

ְצלֹוָתא ר ּבִ ָברּוך ּכֹוֵרעַ  ָנשׁ  ּבַ ִאיהוּ , ּבְ  ָעְלָמא ּדְ
פּוף י ּכָ א ְלַגּבֵ ּנּוי ִאיהוּ  ְוָדא, ֵעיּלָ ין ׁשִ רּוךְ  ּבֵ  ּבָ

ְצלֹותָ  רּוךְ  ּוֵבין, אּדִ ַאר ּבָ ׁשְ ְרָכאן ּדִ א. ּבִ  ְוֹכּלָ
ָרָזא ָאה ּבְ ְרָכאן ְלַאְרָקא, ִאיהוּ  ִעּלָ  ְלָכל ּבִ
רּוךְ . ָעְלִמין ְצלֹוָתא ּבָ ר, ּדִ יהּ  ּכֹוֵרעַ  ָנשׁ  ּבַ  ּבֵ

ִבְרּכֹוי א ְוָגִחין, ּבְ ה ֵריׁשָ ַאּתָ ִגין, ּבְ ה ּבְ ַאּתָ  ּדְ
א ְוַעל. ֹראשׁ  ִאְקֵרי ֹראשׁ  ילָנטִ  ּכֵֹהן ּדָ  ְוִאיהוּ , ּבָ
ִדיר ֹראשׁ  ִגין. ּתָ ךְ  ּוּבְ ִריָעה ּכָ ָברּוך ּכְ  ְוָגִחינוּ . ּבְ

א ֵריׁשָ ה ּדְ ַאּתָ ָכל ְוֹכֵהן. ּבְ ִאְקֵרי ֲאָתר ּבְ ה ּדְ , ַאּתָ
ִחין ְצלֹוָתא ּגָ ַתר ֶמֶלךְ . ּבִ ָגִחין ּבָ , ָזִקיף ָלא ּתוּ , ּדְ
א. ַטְעָמא ַמאי ִריךְ  קּוְדׁשָ  הּ לָ  ָאַמר הּוא ּבְ

ְרִמיךְ  ַאְזִעיִרי ִזיִלי, ְלִסיֲהָרא . ַזְקָפא ָלא ְותוּ , ּגַ
א ּוְבִגין ְרָכָתא, ּדָ ר ּבִ ּבַ ִריךְ  ָנשׁ  ּדְ א ּבָ  ְלקּוְדׁשָ
ִריךְ  ַער, הּוא ּבְ ְרָכאן ְלַאְרָקא ִאּתְ א ּבִ ֵעיּלָ  ִמּלְ

הוּ  ְלָעְלִמין ּלְ ָמה, ּכֻ ַמר ּכְ ִאּתְ ִאין. ּדְ  ִאיּנּון ַזּכָ
ָרֵאל ין ָעְלָמאבְּ  ִיׂשְ ָאֵתי ּוְבָעְלָמא, ּדֵ  . ּדְ
ִתיב י) סג ישעיה, (ּכְ ה ּכִ י ָאִבינוּ  ַאּתָ  ַאְבָרָהם ּכִ

ֵניָנן'. ְוגוֹ  ָאֵתי ְלִזְמָנא, ּתָ  ְלִיְצָחק ֵליהּ  ַאְמִרין ּדְ
ִגין', ְוכוּ  ָמאָלא ּבְ ׂשְ ִליל ּדִ יִמיָנא ִאְתּכְ  ֲאָבל, ּבִ

ִאְקֵרי ְמָנָלן ְיִמיָנא ְכתִּ . ָאב ּדְ ֵמהוּ  יבּדִ ׂשִ  לוֹ  ַוּיְ
ב ַעל ְוַאף, ּוְלֹכֵהן ְלָאב א ּגַ ְלֵעיּלָ , ָאב ִאְקֵרי ּדִ

ָלא ִלְנהֹוָרא ַוֲאִפיּלוּ  ֲעָתא ָנִהיר ּדְ ׁשַ ַבק ּבְ ִאְתּדְ  ּדְ
יִמיָנא ה ִאְקֵרי ּבִ ָמה, ַאּתָ ה ָאֵמר ְדַאתְּ  ּכְ ' ְייָ  ַאּתָ
 '. ְוגוֹ  ּגֹוֲאֵלנוּ  ָאִבינוּ 

דֹוָליו? ֶמֶלךְ  ִנְקָרא ָמַתי ּוֶמֶלךְ  ּגְ ׁשֶ ִאים ּכְ  ֵאָליו ּבָ
יִרים ִקים, ֲעׁשִ ָכל ְמֻסּפָ ִהְצָטְרכוּ  ַמה ּבְ ֶ לֹא, ׁשּ  ּבְ
רֹון ה ֶמֶלךְ . ֶמֶלךְ  הּוא ְוָאז, ִחּסָ ֵאּלוּ , ְלַמּטָ ׁשֶ  ּכְ

ִרים ִסּפּוק אֹותוֹ  ְמַעּטְ ֲעָטרֹות ּבְ  ְוָכאן. ְקדֹוׁשֹות ּבַ
ר ָהעֹוָלם? ּוִמיהוּ . ֶמֶלךְ  ִנְקָרא נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ  ִקּדְ
נוּ  ּום. ְוִצּוָ הּוא ּוִמׁשּ ּלֹא עֹוָלם ׁשֶ ה ׁשֶ ּלָ  ִהְתּגַ
ר ְוהּוא, ַבחּוץ ךְ  לוֹ  קֹוֵרא, ִנְסּתָ ֶדֶרךְ  ּכָ ר ּבְ . ִנְסּתָ
א, ִנְקָרא לֹא ֶזה ְוַעל ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ר ּבְ  ּוְלעֹוָלם. ִנְסּתָ
ה מוֹ , ָיִמין ֶזה ַאּתָ ֵאר ּכְ ְתּבָ ּנִ  ןּכֹהֵ  ֶזה ְוַעל. ׁשֶ
פּוף ֹראשׁ  ָמקֹום ְלאֹותוֹ  ּכָ  ְוָהעֹוָלם. ּוַבּסֹוף ּבָ

ְחּתֹון ר, ַהּתַ ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ ק ְלָיִמין ּכְ  קֹוֵרא, ּבוֹ  ְוִנְדּבָ
ה ַמּטָ רּוךְ  ְלַמְעָלה ִמּלְ רּוךְ  ִנְקָרא ְולֹא, ּבָ  ַרק, ּבָ

סֹוד קֹור ּבְ ֵבק ַהּמָ ּדָ א ּבוֹ  ְוִנְכָנס ּבוֹ  ׁשֶ  ּוְמַמּלֵ
ה. אֹותוֹ  ל ַהּסֹוד, ַאּתָ ֵבק ַהּכֵֹהן אֹותוֹ  ׁשֶ  ְלִהּדָ
ה ֶזה ְוַעל, ִאּתוֹ  ִפּלָ ּתְ ָברּוךְ  ּכֹוֵרעַ  ָהָאָדם ּבַ , ּבְ

הּוא פּוף ָהעֹוָלם ׁשֶ ּכָ ּנּוי ְוֶזהוּ , ַמְעָלה ֶאל ׁשֶ ִ  ַהׁשּ
ין רּוךְ  ּבֵ ל ּבָ ה ׁשֶ ִפּלָ רּוךְ  ּוֵבין ַהּתְ ל ּבָ ָאר ׁשֶ  ׁשְ

ָרכֹות סֹוד הּוא ְוַהּכֹל. ּבְ  ְלָהִריק, ְליֹוןעֶ  ּבְ
ָרכֹות  . ָהעֹוָלמֹות ְלָכל ּבְ
רּוךְ  ּבָ ל ּבַ ה ׁשֶ ִפּלָ יו ּכֹוֵרעַ  ָאָדם ַהּתְ ִבְרּכָ  ְוגֹוֵחן, ּבְ
ה ֹראׁשוֹ  ַאּתָ ּום, ּבְ ה ִמׁשּ ַאּתָ  ְוַעל. ֹראשׁ  ִנְקָרא ׁשֶ

ֹראשׁ  לֹוֵקחַ  ּכֵֹהן ֶזה ִמיד ְוהּוא, ּבָ  ְוָלֵכן. ֹראשׁ  ּתָ
ִריָעה ָברּוךְ  ּכְ ה ָהֹראשׁ  ְגִחיַנתוּ , ּבְ ַאּתָ , ְוַהּכֵֹהן. ּבְ

ָכל ְקָרא ָמקֹום ּבְ ּנִ ה ׁשֶ ה ּגֹוֵחן, ַאּתָ ִפּלָ ּתְ . ּבַ
ֶלךְ  ּגֹוֵחן ַאַחר ַהּמֶ ַעם ָמה, זֹוֵקף לֹא ׁשּוב, ׁשֶ ? ַהּטַ

דֹושׁ  רּוךְ  ַהּקָ ָבָנה ָאַמר הּוא ּבָ  ְוַהְקִטיִני ְלִכי, ַלּלְ
ָרָכה ֵכןְולָ . ָזְקָפה לֹא ְוׁשּוב, ַעְצֵמךְ  ֶאת ל ַהּבְ  ׁשֶ

דֹושׁ  ָאָדם רּוךְ -ַלּקָ  ְלהֹוִריק ִמְתעֹוֶרֶרת הּוא-ּבָ
ָרכֹות ַמְעָלה ּבְ ם ָלעֹוָלמֹות ִמּלְ ּלָ מוֹ , ּכֻ  ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ֵריֶהם. ׁשֶ ָרֵאל ַאׁשְ עֹוָלם ִיׂשְ ה ּבָ  ַהזֶּ
א ּוָבעֹוָלם  . ַהּבָ

תּוב י) סג ישעיה( ּכָ ה ּכִ י ָאִבינוּ  ַאּתָ  ַאְבָרָהם ּכִ
ִנינוּ '. גוֹ וְ  ', ְוכוּ  ְלִיְצָחק אֹוְמִרים ָלֹבא ֶלָעִתיד, ׁשָ

ּום ֹמאל ִמׁשּ ְ ַהׂשּ ִמין ִנְכָלל ׁשֶ ּיָ ִמין ֲאָבל. ּבַ  ַהּיָ
ִין ְקָרא ָלנוּ  ִמּנַ ּנִ תּוב? ָאב ׁשֶ ּכָ ֵמהוּ  ׁשֶ  לוֹ  ַוְיׂשִ
ב ַעל ְוַאף. ּוְלֹכֵהן ְלָאב ַמְעָלה ּגַ ּלְ , ָאב ִנְקָרא ׁשֶ

ּלֹא ְלאֹור ַוֲאִפּלוּ  ָעה ֵמִאיר ׁשֶ ׁשָ ק ּבְ ְדּבָ ּנִ ָיִמין ׁשֶ  ּבְ
ה ִנְקָרא מוֹ , ַאּתָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה ׁשֶ  ָאִבינוּ ' ה ַאּתָ

 '. ְוגוֹ  ּגֹוֲאֵלנוּ 
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א, ָסִליק ָלא ְוֶאֶרז ִעּדּוָנא ֶאּלָ א ּבְ ַמיָּ . ּדְ
ָמה ֲאָרִזים )כד במדבר( ָאֵמר ְדַאתְּ  ּכְ  ֲעֵלי ּכָ
ךְ . ָמִים ָבנֹון ֶאֶרז ּכַ ּלְ א ּבַ ּגֶ ן. ִיׂשְ ּמָ ִמּתַ  ָנִפיק ּדְ

א ְוַנֲהָרא ַמּבּוָעא ַמיָּ ָקָאה, ּדְ , וֶאֶרז. ְלַאׁשְ
א א ּדָ ִריךְ  קּוְדׁשָ יב, הּוא ּבְ ְכּתִ חּור,  ּדִ  ּבָ

ֲאָרִזים  .ּכָ
תּוִלים ֵבית ׁשְ א אְלִזְמנָ ', ְייָ  ּבְ ַמְלּכָ  ּדְ
יָחא ַחְצרֹות. ְמׁשִ , ַיְפִריחוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ
ית ְתִחיַּ ִתים ּבִ יָבה ְינּובּון עֹוד. ַהּמֵ ׂשֵ , ּבְ
ַההּוא ַכח יֹוָמא ּבְ ּתְ ִיׁשְ . ָחרּוב ָעְלָמא ּדְ
ֵשִנים ים ּדְ יב ְלָבַתר, ִיְהיוּ  ְוַרֲעַנּנִ ְכּתִ  ישעיה(, ּדִ

ַמִים )סו ָ ים ַהׁשּ ה וָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשִ , ַהֲחָדׁשָ
ַמח )קד תהלים( ּוְכֵדין יו' ְייָ  ִיׂשְ ַמֲעׂשָ ִתיב ּבְ . ּכְ
ל ךְ  ְוּכָ ה ּכַ יד )צב תהלים( ָלּמָ י ְלַהּגִ ר ּכִ ' ְייָ  ָיׁשָ
 .ּבוֹ  ַעְוָלָתה ְולֹא צּוִרי

א עֹוֶלה לֹא ְוָהֶאֶרז ִעּדּון ֶאּלָ ל ּבָ ִים ׁשֶ , ַהּמַ
מוֹ  ּנֱֶאַמר ּכְ ֲאָרִזים) כד במדבר( ׁשֶ . ָמִים ֵליעֲ  ּכָ
ךְ  ָבנֹון ֶאֶרז ּכָ ּלְ ה ּבַ ּגֶ ם. ִיׂשְ ָ ׁשּ ּמִ  יֹוֵצא ׁשֶ

ְעָין ָהר ַהּמַ ל ְוַהּנָ ִים ׁשֶ קֹות ַהּמַ  ְוֶאֶרז. ְלַהׁשְ
דֹושׁ  ֶזה רּוךְ  ַהּקָ תּוב, הּוא ּבָ ּכָ  )ההשירים  שיר( ׁשֶ

חּור ֲאָרִזים ּבָ  .ּכָ
תּוִלים ֵבית ׁשְ ל ִלְזַמּנוֹ  -' ה ּבְ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ

י ׁשִ ַחְצרֹות. חַ ַהּמָ  - ַיְפִריחוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ּבְ
ת ְתִחיַּ ִתים ּבִ יָבה ְינּובּון עֹוד. ַהּמֵ ׂשֵ  - ּבְ
אֹותוֹ  ָהעֹוָלם יֹום ּבְ ֵצא ׁשֶ ִנים. ָחֵרב ִיּמָ ׁשֵ  ּדְ

ים תּוב ְלַאַחר - ִיְהיוּ  ְוַרֲעַנּנִ ּכָ  )סו ישעיה( ׁשֶ
ַמִים ָ ים ַהׁשּ ה ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשִ , ְוָאז. ַהֲחָדׁשָ

ַמח )קד יםתהל( יו' ה ִיׂשְ ַמֲעׂשָ תּוב ּבְ  ְוָכל. ּכָ
ךְ  ה ּכָ יד )צב תהלים(? ָלּמָ י ְלַהּגִ ר ּכִ  צּוִרי' ה ָיׁשָ

 . ּבוֹ  ַעְוָלָתה ְולֹא
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 )טז. ויקראפרשת ' ב ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו תמר יקחו

י א ִרּבִ י ָקֵמיהּ  ָיִתיב ֲהָוה ַאּבָ ַרּבִ ְמעֹון ּדְ , ׁשִ
י ָעאל ֵריהּ  ֶאְלָעָזר ִרּבִ י ָאַמר, ּבְ ְמעֹון ַרּבִ , ׁשִ
ִתיב ָמר יקַצדִּ  )צב תהלים(, ּכְ ּתָ '. ְוגוֹ  ִיְפָרח ּכַ
יק ָמר ַצּדִ ּתָ ָמר ַמאי, ּכַ ּתָ ָהא. ּכַ ל ּדְ  ִמּכָ
ב ֵלית ָעְלָמא ִאיָלֵני ִמְתַעּכֵ , ְלַאְפְרָחא ּדְ
מוֹ  ָמר ּכְ ָסִליק. ּתָ ְבִעין ּדְ ִנין ְלׁשִ  . ׁשְ
ָמר ַטְעָמא ַמאי ּתָ א. ּכַ ב ַעל ַאף ֶאּלָ  ּגַ

ְקָרא יא, ַאְסִהיד ּדִ לְּ  ַחְבַריָּ עוּ  ָלא הוּ ּכֻ  ּבָ
ָאה  . ְלַגּלָ

יק ֲאָבל ָמר ַצּדִ ּתָ לּוָתא ַעל, ִיְפָרח ּכַ  ּגָ
ָבֶבל ַמר ּדְ ָהא, ִאּתְ ַבת ָלא ּדְ א ּתָ ִכיְנּתָ  ׁשְ

א, ְלַאְתָרָהא סֹוף ֶאּלָ ְבִעין ּבְ ִנין ׁשִ  ֲהָדא. ׁשְ
י )כט ירמיה(, ִדְכִתיב הּוא  ְמלֹאת ְלִפי ּכִ

ְבִעים ְלָבֶבל ָנה ׁשִ  ְוָדא. ֶאְתֶכם ֶאְפקֹוד ׁשָ
יק הּוא ָמר ַצּדִ ּתָ ָסִליק, ִיְפָרח ּכַ ַכר ּדְ  ּדְ

א ְבִעין ְונּוְקּבָ ִנין ְלׁשִ יק. ׁשְ א: ַצּדִ א ּדָ  קּוְדׁשָ
ִריךְ  י )יא תהלים(, ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, הּוא ּבְ  ּכִ
יק ' ְייָ  )ט שמות( ּוְכִתיב. ָאֵהב ְצָדקֹות' ְייָ  ַצּדִ

יק ּדִ יק ִאְמרוּ  )ג ישעיה( ּוְכִתיב. ַהּצַ י ַצּדִ  ּכִ
ֶאְרז .טֹוב ָבנֹון ּכְ ּלְ א ּבַ ּגֶ א. ֶאֶרז ַמהוּ , ִיׂשְ  ּדָ

א ִריךְ  קּוְדׁשָ יב. הּוא ּבְ ְכּתִ חּור, ּדִ ֲאָרִזים ּבָ . ּכָ
ָבנֹון ּלְ א ּבַ ּגֶ ָבנֹון, ִיׂשְ ּלְ אי ּבַ  הּוא ְוָדא, ַוּדַ

א ֵעֶדן ְלֵעיּלָ ָעֵליהּ , ּדִ ִתיב ּדְ  ַעִין )סד ישעיה( ּכְ
, ֶאֶרז ְוַהאי. זּוָלְתךָ  ֱאלִהים ָאָתהרָ  לֹא

ַההּוא ָאה ֲאַתר ּבְ א, ִעּלָ ּגֶ ָגלּוָתא ָדאוְ  .ִיׂשְ  ּבְ
ְתָרָאה ַהאי הּוא ּבַ ב, ֶאֶרז ּכְ ִאְתַעּכָ  ּדְ

ָקָאה א. ְלַסּלְ ְעּתָ ַ ָסִליק, ּוִמׁשּ ָקִאים ַעד ּדְ  ּדְ
ִקיּּוֵמיהּ  ירּוָתא. יֹוָמא הּוא, ּבְ יֹוָמא ְוׁשִ  ּדְ
ָעִביד ַעד, ַאֲחִריָנא ְנהֹוָרא ֵצל ּדְ יָמָמא ּבִ  . ּדִ

י א ַרּבִ ב ָהָיה ַאּבָ י ִלְפֵני יֹוׁשֵ ְמעֹון ַרּבִ . ׁשִ
י ִנְכָנס נוֹ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ָאַמר. ּבְ ְמעֹון ַרּבִ , ׁשִ
יק) צב תהלים( ָכתּוב ָמר ַצּדִ ּתָ '. ְוגוֹ  ִיְפָרח ּכַ
יק ָמר ַצּדִ ּתָ ה ַמה, ּכַ ָמר זֶּ ּתָ ֲהֵרי? ּכַ למִ  ׁשֶ  ּכָ

ל ָהִאיָלנֹות ב ִמי ֵאין, ָהעֹוָלם ׁשֶ ְתַעּכֵ ּמִ  ׁשֶ
מוֹ  ִלְפֹרחַ  עֹוֶלה ָתָמר ּכְ ְבִעים ׁשֶ ִנים ְלׁשִ  .ׁשָ

ַעם ָמה ָמר ַהּטַ ּתָ א? ּכַ ב ַעל ַאף ֶאּלָ  ּגַ
תּוב ַהּכָ ם ַהֲחֵבִרים, ֵמִעיד ׁשֶ ּלָ  רֹוִצים ֵאין ּכֻ

 . ְלַגּלֹות
יק ֲאָבל ָמר ַצּדִ ּתָ  ַעל ֶנֱאַמר ֶזה, ִיְפָרח ּכַ
לּות ֶבל ּגָ ֲהֵרי, ּבָ ָבה לֹא ׁשֶ ִכיָנה ׁשָ  ׁשְ

א ִלְמקֹוָמהּ  ְבִעים ְלסֹוף ֶאּלָ ָנה ׁשִ  ֶזהוּ . ׁשָ
תּוב ּכָ י )כט ירמיה( ׁשֶ  ְלָבֶבל ְמלֹאת ְלִפי ּכִ
ְבִעים ָנה ׁשִ יק ְוֶזהוּ . ֶאְתֶכם ֶאְפֹקד ׁשָ  ַצּדִ
ָמר ּתָ עֹוֶלה, ִיְפָרח ּכַ  ְבִעיםְלשִׁ  ּוְנֵקָבה ָזָכר ׁשֶ
ָנה יק. ׁשָ דֹושׁ  ֶזה - ַצּדִ רּוךְ  ַהּקָ  ֶזהוּ , הּוא ּבָ

תּוב ּכָ י )יא תהלים( ׁשֶ יק ּכִ  . ָאֵהב ְצָדקות' ה ַצּדִ
יק' ה )ה שמות( ְוָכתּוב ּדִ  )ג ישעיה( ְוָכתּוב. ַהּצַ
יק ִאְמרוּ  י ַצּדִ ֶאֶרז .טֹוב ּכִ ָבנֹון ּכְ ּלְ ה ּבַ ּגֶ . ִיׂשְ

ה ַמה דֹושׁ  ֶזה? ֶאֶרז זֶּ רּוךְ  ַהּקָ , הּוא ּבָ
תּוב ּכָ חּור ׁשֶ ֲאָרִזים ּבָ ָבנֹון. ּכָ ּלְ ה ּבַ ּגֶ , ִיׂשְ
ָבנֹון ּלְ אי ּבַ ַמְעָלה ָהֵעֶדן ְוֶזהוּ , ַוּדַ ּלְ , ׁשֶ
ָעָליו תּוב ׁשֶ  ָרָאָתה לֹא ַעִין )סד ישעיה( ּכָ
ה ְוָהֶאֶרז. זּוָלְתךְ  ֱאלִֹהים אֹותוֹ  ַהזֶּ  ָמקֹום ּבְ
ה ֶעְליֹון ּגֶ לּותבַּ  ְוֶזה. ִיׂשְ  הּוא ָהַאֲחרֹוָנה ּגָ
מוֹ  ה ָהֶאֶרז ּכְ ב ַהזֶּ ְתַעּכֵ ּמִ . ַלֲעלֹות ׁשֶ

ָעה ָ עֹוֶלה ּוִמׁשּ עֹוֵמד ַעד ׁשֶ ִקיּּומוֹ  ׁשֶ  הּוא ּבְ
ת, יֹום ה ַעד ָהַאֵחר ַהיֹּום ּוְתִחּלַ עֹוׂשֶ  ֵצל ׁשֶ

אֹור  .ַהיֹּום ּבְ

 ]כה[  פרי עץ הדר  

 :אח"כ יאמר תפילה זו
 בראת ובצביונם ובצורתם העליונים עולמות והמאציל והבורא והיוצר העושה האל אנא

 את לחבר למטה ותחתונים למעלה עליונים עשית בחכמה כולם, מתחת הארץ על דוגמתן
 להודיע מעלה של ובצביונם בקומתם הצמחת האדמה מן ודשאים ואילנין, אחד להיות האהל
 הקדושים מלאכיך במשמרת עליהם ופקדת, בנעלמים להשיג בהמה ותבונה חכמה אדם לבני

 ויעשו תהעליונו מדותיך וכח שפע תטוף ועלימו ולהצמיחן להגדילם והמשטרים הממונים
 . למינו פרי עושה פרי עץ וכל תבואה פרי

 הכח מן חי כל נפש בהם להחיות מטובה ולשבוע מפריה לאכול הארץ תשבע מעשיך ומפרי
 פרי שכר נמצא פרייך וממנו, פריו את הנוטרים הקדושים מלאכיך פי מפרי בהן אשר הרוחני
 מעשיך תחלת היום וזה ,לתרופה ועלהו למאכל פריו והיה הגוף את ולזון להחיות הבטן

 לפירות החנוטים ימי ימלאו כן כי למינהו פרי עושה בפריו יביא איש ולחדשם להחניטם
 . למעלה פרי ועשה הגן בתוך אשר החיים עץ העליון האילן
 ונברך שנאכל הפירות אכילת סגולת שבכח אבותינו ואלהי אלהינו' ה מלפניך רצון ויהי

 בם תלויים המה אשר העליונים שרשיהן יתעוררו, יהןשורש בסוד נהגה ואשר עתה עליהן
 שפע מעוז יתמלאו עליהן והמשטרים הממונים וגם, ונדבה ברכה רצון שפע עליהן להשפיע

 ולברכה לטובה השנה אחרית ועד השנה מראשית ולהצמיחם להגדילם שנית לשוב הדרן
 לכם וגערתי חוזך מלאכי ידי על שהבטחתנו הדבר את לנו וקיים, ולשלום טובים ולחיים
 . צבאות' ה אמר בשדה הגפן לכם תשכל ולא האדמה פרי את לכם ישחית ולא באוכל

 תשיתהו, ולברכה לטובה הזאת השנה את עלינו וברך השמים מן קדשיך ממעון השקיפה
 תבא ועליהם פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה, פניך את בשמחה תחדהו לעד ברכות
 בבריאות יעטה ברכות גם הממעיט ואחד המרבה אחד במיעינו רותיהפי להתברך טוב ברכת
 יהיו הפירות באכילת הברכות הדר ועוז, העולם עד חיים הברכה את' ה יצוה שם, הגוף

, שלו בגוונים ומתפאר שש הקשת ונראתה העולמים חי צדיק הברכות במעיין למאורות
 ואשר נואלנו אשר ואשמתנו ותינומעו ולסלוח למחול ורחמים רצון שפע עלינו יושפע ומשם
 ונשחתו השפעתו רביבי ומנענו העולמים חי ק''צדי בפרי ופגמנו ברית מרשיעי והיינו חטאנו

' ה צדיק תברך אתה כי, קשתו באיתן ותשב הראשון לאיתנו הכל עתה וישוב מקורות כל
 הראשון אדם וןובע אבותינו ידי על או ידינו על שנתפזרו הניצוצות וכל. תעטרנו רצון כצנה
 בכח רע כל מהם ויוסר החיים עץ הדר בעוז להתכלל ישובו עתה, האילן בפירות חטא אשר
 ממנו ידח ולא הראשון לאיתנו הכל ובשוב, יקיאנו'ו לע'ב יל'ח מפסוק היוצא הגדול שמך
 . ישראל נדחי מקבץ לבדך' ה אתה כי נדח
 על מלכותו ותנשא הודו וירום ךבישועת תרום וקרנו תצמיח מהרה עבדך דוד צמח את ובכן
 לאות לשם' לה והיה הדס יעלה הסרפד ותחת ברוש יעלה הנעצוץ ותחת, כולו העולם כל

 כעשב מעיר ויציצו פריו כלבנון ירעש הרים בראש בארץ בר פסת ויהי, יכרת לא עולם
 מראשית ולקחת, ביומו יום דבר פרי ועשה ענף נשא השדה ועץ היער עצי ירננו אז, הארץ

 לבית טוב ורב אלהינו' לה והודות בהלל' ה מזבח לפני בכורים להביא האדמה פרי כל
 ורנן גילת אף ותגל תפרח פרח, כחבצלת ותפרח ערבה ותגל וציה מדבר ישושום, ישראל
 בימינו במהרה אלהינו הדר' ה כבוד יראו המה והשרון הכרמל הדר לה נתן הלבנון כבוד
 .סדך עשה למען ימינך עשה למען תורתךעשה למען ח שמך למען עשה, אמן

  
 צורי וגואלי :אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה  לרצון יהיו

 יהוה אלוהינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו : נועם ויהי



   לימודסדר ה  ]כו[

ם א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  קּוְדׁשָ יהּ  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ  ּוׁשְ
 

  יאהדונהי
  

ְדִחילוּ   ּוְדִחילו ּוְרִחימוּ     ּוְרִחימוּ  ּבִ
  איההיוהה    יאההויהה

 
ם  ְלַיֲחָדא   ו"ה  בְ   י"הׁשֵ

ִיחּוָדא ִלים ּבְ    ׁשְ
   יהוה

ם ׁשֵ ל ּבְ ָרֵאל ּכָ  ִיׂשְ
 

 הזה הקדוש ביום בשבט ו"ט סדר לקיים ומזומנים מוכנים הרינו
 שנשתבחה הפרות על ולספר ללמוד "לאילן השנה ראש" שהוא
ה ֶאֶרץ"סוק הנרמזים בפ ישראל, ארץ בהם ֹעָרה ִחּטָ  ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוׂשְ
ֶמן  ֵזית ֶאֶרץ ְוִרּמֹון עליהם  האילן לברך פרות ושאר "ּוְדָבשׁ  ׁשֶ

לעשות נחת רוח , עליון במקום זו מצוה שורש לתקן ולאוכלם
ובכוח סגולת תיקון זה יתוקן חטא ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו 

ררו ויתוקנו כל ניצוצי אדם הראשון שחטא בפרות האילן ויתב
הקדושה בשרשם העליון וע"י זה ימשך שפע וברכה לכל 
העולמות ויעלה עלינו כאילו כונו בכל הכוונות הראויות לכוון 

 בסדר זה. 
 

 כוננהו ידנו ומעשה עלינו כוננה ידנו ומעשה עלינו אלהינו אדני נועם ויהי
  (ב"פ)

 ]לא[  הלימוד סדר  

לּוָלה ְועֹוד ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ א, ּכָ ִדיק ּדָ  ַחי ּצַ
ָנִגיד, ָעְלִמין ין ּדְ ין ִטּפִ ִאיּנּון, ַקִדיׁשִ ירּוִרין ּדְ  ּפִ
יִתים זֵּ ָאה ִמּמֹוָחא, ּכַ ִאיּנּון, ִעּלָ  רֹוןִעשָּׂ  ַחד ּדְ
ֵני'. י ָלֳקֵבל רֹוִנים ּוׁשְ ה'. י' י, ֶעׂשְ לֹׁשָ  ּוׁשְ

רֹוִנים ר ֶעׂשְ רֹון ְוִאיּנּון'. י' י' י, ַלּפָ ָ ֶבשׂ  ִעׂשּ , ַלּכֶ
רֹוִנים' וב ה, ָלַאִיל ֶעׂשְ לֹׁשָ רֹוִנים ּוׁשְ ר ֶעׂשְ  .ַלּפָ

ה ְוָרָזא ִמּלָ ַתֲעִניֹות ָאְמרוּ  ּדְ ה ֵאין, ּבְ  יֹוֶרֶדת ִטּפָ
ַמְעלָ  ֵאין, הִמּלְ ֶנְגָדהּ  עֹוִלין ׁשֶ ים ּכְ ּיִ  ְוִאיּנּון. ִטּפַ

ָרָזא א ּבְ יְלהֹון ּוְרִמיזוּ  גֹ  ּדָ . מֹוִחין ְתָלת ְלָקֵבל ּדִ
רֹון מֹוחַ  ַחד ְנָייָנא. ַהִזּכָ ָבה מֹוחַ  ּתִ . ַהַמֲחׁשָ

ְמיֹון מֹוחַ  ְתִליָתָאה ְמיֹון. ַהּדִ רֹון ַהּדִ  ָסְלִקין ְוַהִזּכָ
א ִמן א ַעל ַנְחָתא ִביתַהָמְחשָׁ  ִלּבָ ִלין ִלּבָ  ּוְמַקּבְ
א ָעַלְייהוּ  ָלהּ  ַמְלּכָ ִגין ּכְ ָהאי ּבְ  ְדִאיהוּ  ָאָדם ּדְ

ָבה ִליט ְדָרִכיב ַמֲחׁשָ  ְתִליָתָאה ֵחיָוא ַעל ְוׁשָ
י ֲעָלהּ  ְוָנִחית  ַגְדַפְייהוּ  ּוַפְתִחין ֵחיָוון ְתֵרין ְלַגּבֵ

ָלא גֹון ָלהּ  ְלַקּבְ יֵרי ַעל חֹוֵלם ּכְ  ִאְתֲעִביד ּצֵ
א ֶתר ְוָדא ֶסגֹוְלּתָ . ּוִביָנה ָחְכָמה ַעל ֶעְליֹון ּכֶ
רֹון ָ ֵני ִעׂשּ רֹוִנים ּוׁשְ  ֵחיָון ִלְתַלת ְרִמיִזין, ֶעׂשְ

א ְבּתָ ֶמְרּכַ ָאה ּדְ ִאיּנּון. ִעּלָ דּוָלה: ּדְ בּוָרה, ּגְ , ּגְ
ְפֶאֶרת ה. ּתִ לֹׁשָ רֹוִנין ׁשְ ח: ְרִמיִזין, ֶעׂשְ , הֹוד, ְלֶנּצַ

ֶבת. דְיסוֹ  ֶנה ִמְרּכֶ ׁשְ א: ַהִהין ְרִביִעית. ַהּמִ  ּדָ
א ַמְלכּות ם ִמן ְרִביָעָאה' ה, ַקִדיׁשָ . ה''וָֹ היְ  ׁשֵ
ִאיהוּ  ע ּדְ י ַאְרּבַ  .ָאָדם ַאְנּפֵ

לּוָלה ְועֹוד ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ יק ֶזה -  ּכָ  ַחי ַצּדִ
ךְ  ָהעֹוָלִמים ּמֹוׁשֵ ֵהן, ְקדֹוׁשֹות ִטּפֹות ׁשֶ  ׁשֶ

רּוִרים יִתים ּפֵ זֵּ ֵהם, ָהֶעְליֹון ֵמַהּמֹחַ , ּכַ רֹון ׁשֶ ָ  ִעׂשּ
ֶנֶגד ֶאָחד ֵני'. י ּכְ רֹוִנים ּוׁשְ ה'. י' י - ֶעׂשְ לֹׁשָ  ּוׁשְ

רֹוִנים ר ֶעׂשְ רֹון - ְוֵהם'. י' י' י ַלּפָ ָ ֶבשׂ  ִעׂשּ , ַלּכֶ
ֵני רֹוִנים ּוׁשְ ה, ָלַאִיל ֶעׂשְ לֹׁשָ רֹוִנים ּוׁשְ ר ֶעׂשְ  .ַלּפָ
ָבר ְוסֹוד ַתֲעִנּיֹות ְמרוּ אָ  ַהּדָ ה ֵאין, ּבְ  יֹוֶרֶדת ִטּפָ

ֵאין ִמְלַמְעָלה הּ  עֹולֹות ׁשֶ ֶנְגּדָ ִים ּכְ  ְוֵהם. ִטּפַ
סֹוד ֶהן ְוָהֶרֶמז: ֶזה ּבְ ּלָ ֶנֶגד ׁשֶ ה ּכְ לֹׁשָ . ֹמִחין ׁשְ
רֹון ֹמחַ  ֶאָחד ּכָ ִני. ַהזִּ ָבה ֹמחַ  ׁשֵ ֲחׁשָ י. ַהּמַ ִליׁשִ  ׁשְ
ְמיֹון ֹמחַ  ְמיֹון. ַהּדִ רֹוןוְ  ַהּדִ ּכָ ב ִמן עֹוִלים ַהזִּ . ַהּלֵ

ָבה ֲחׁשָ ב ַעל יֹוֶרֶדת ַהּמַ ִלים, ַהּלֵ  אֹוָתהּ  ּוְמַקּבְ
ֶמֶלךְ  ֲעֵליֶהם ּום, ּכְ ה ִמׁשּ זֶּ הּוא, ָהָאָדם ׁשֶ  ׁשֶ

ָבה רֹוֵכב, ַמֲחׁשָ ה ַעל ְוׁשֹוֵלט ׁשֶ ית ַחּיָ ִליׁשִ , ׁשְ
י ֵאֶצל ָעֶליהָ  ְויֹוֶרֶדת ּתֵ  ּופֹוְתִחים, ַהַחּיֹות ׁשְ
ְנֵפיֶהם ל ּכַ מוֹ  אֹוָתהּ  ְלַקּבֵ  ַעל חֹוָלם ִנּקּוד ּכְ

ה ֵציֵרי א ַנֲעׂשֶ ֶתר ְוֶזה, ֶסגֹוְלּתָ  ַעל ֶעְליֹון ּכֶ
רֹון. ּוִביָנה ָחְכָמה ָ ֵני ִעׂשּ רֹוִנים ּוׁשְ  רֹוְמִזים ֶעׂשְ
לֹשׁ  ל ַחּיֹות ְלׁשָ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ֵהן, ָהֶעְליֹוָנה ַהּמֶ : ׁשֶ
ה ֻדּלָ בּוָרה, ּגְ פְ , ּגְ ה. ֶאֶרתּתִ לֹׁשָ רֹוִנים ׁשְ  ֶעׂשְ

ֶבת. ְיסֹוד, הֹוד, ְלֵנַצח רֹוְמִזים ֶנה ֶמְרּכֶ ׁשְ . ַהּמִ
ה ַמְלכּות זוֹ  - ַהִהין ְרִביִעית דֹוׁשָ ' ה, ַהּקְ
ם ְרִביִעית ֵ הּוא, ה''ְיֹהוָ  ִמׁשּ ע ׁשֶ ֵני ַאְרּבַ  .ָאָדם ּפְ
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 )רמ"ז. פנחספרשת ' ג ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו זית אחד כל יקחו

לּוָלה ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ ֶמן, ּכָ ׁשֶ ַההּוא, ּבְ ֶמן ּבְ  ׁשֶ
ָנִגיד א ְוָנִפיק ּדְ ֵעיּלָ י ָאַמר. ִמּלְ ְמעֹון ַרּבִ  ָיאּות, ׁשִ
ִתית ַמאי ֲאָבל. ַאְמַרת א. ּכָ ָאה ָרָזא ֶאּלָ  ִעּלָ
ֵכיָון. ִאיהוּ  ִאיהוּ  ּדְ ֶמן ּדְ תִ  ַמאי, ׁשֶ א. יתּכָ  ֶאּלָ
ָקא הּוא ֶרֶמז א ָרִמיז ּדְ ׁשָ ּמְ א ְלׁשַ נּוְקּבָ , ּבְ

ָדא הּ  ְלַאְנּגְ ֶמן ְלַגּבָ ִתית ׁשֶ ָקא ּכָ ּדְ , ָלהּ  ָיאּות ּכַ
א ֲהִוי ָלא ִתית ֶאּלָ ָקא, ּכָ יִתים ְלַאּפָ ִאיּנּון, ִמזֵּ  ּדְ

ְייִפין גּוָפא ׁשַ ָכא, ּדְ  ְנִגידוּ  ַההּוא ּוְלַאְמׁשָ
א ֵעיּלָ כָ , ִמּלְ ְייָפא לּבְ ְייָפא ׁשַ  . ְוׁשַ

ָכִתישׁ  ִאיהוּ  ְוַצִדיק ין ּדְ ִתיׁשִ יק, ּכְ ל ְוַאּפִ  ִמּכָ
ְייִפין ִאיּנּון ִאין ׁשַ ִאיּנּון, ִעּלָ ין ֵזיִתין ּדְ , ַקִדיׁשִ
ח ִתיאּוְבָתא ְרבוּ  ְמׁשַ ִלים ּבְ י, ׁשְ . נּוְקֵביהּ  ְלַגּבֵ
ִתישׁ  ָלא ְוִאי ָחא ַההּוא ִיּפּוק ָלא, ּכָ אאֶ , ִמׁשְ  ּלָ

ָלא יאּוְבָתא ּבְ ְייִפין ּתִ ׁשַ  ָלא, ְנִגידוּ  ְוַההּוא, ּדְ
א ִמּנֵיהּ  ִאְתֲהֵני ָקא ֲהִוי ְוָלא, נּוְקּבָ ּדְ , ָיאּות ּכַ

ְתֵהא ַעד לּוָלה ּדְ ל ִמּנֵיהּ  ּבְ ְייִפין ִמּכָ א ְוַעל. ׁשַ  ּדָ
לּוָלה ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ  ּוְלִאְתְזָנא ְלִאְתֲהָנָאה, ּכָ
 .ִמּנֵיהּ 
יָנא, ְמֵהיָמָנא ַרְעָיא רָאמַ  א ּבּוּצִ ה, ַקִדיׁשָ ּמָ  ּכַ

ַמר ַוָדאי, ִמיָלךְ  ְמִתיִקין לּוָלה, ָהָכא ִאּתְ  ּבְ
ֶמן ׁשֶ ִתית ּבְ ַמר. ּכָ אֹוַרְייָתא, ָהָתם ְוִאּתְ ַעל ּבְ  ְדּבְ

ה לּוָלה, ּפֶ ִמְקָרא ּבְ ָנה, ּבַ ִמׁשְ ְלמּוד, ּבַ ּתַ  ְועֹוד. ּבַ
ְנָייָנא ָרָזא ִאית ל, ּתִ ֶמן ּוָלהּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ אי. ּכָ  ַוּדַ
לּוָלה ִאיִהי אֹוַרְייָתא ָלאו א. ּבְ  ְלַמאן ֶאּלָ

ָסִביל ָמה ּדְ ין ּכַ ׁשִ ִגיָנהּ  ַמְכּתְ ָמה. ּבְ אּוְקמּוהָ  ּכְ  ּדְ
ֵלית, ַמְתִניִתין ָמאֵרי יֶמת אֹוַרְייָתא ּדְ , ִמְתַקּיֶ
א ִמי ֶאּלָ ֵמִמית ּבְ ְרֵמיהּ  ׁשְ , ָאְמרוּ  ְועֹוד. ָעָלהּ  ּגַ
ְזַמן ה ּבִ ַאּתָ ִדיָנה ַרְגֶליךָ  ְמַכֵתת ׁשֶ , ַלְמִדיָנה ִמּמְ
ה ְזּכֶ ֵני ִלְראֹות ּתִ ִכיָנה ּפְ  .ׁשְ
לּוָלה ְועֹוד ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ א, ּכָ ים הּוא ּדָ ְמַקּיֵ  ּדִ
ת ֶמַלח ּפַ ׂשּוָרה ּוַמִים, ּתֹאַכל ּבַ ּמְ ה ּבַ ּתֶ ׁשְ . ּתִ

לּוָלה ְועֹוד ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ , ִדְכִתיב הּוא אֲהדָ , ּכָ
ֵעינוּ  ְמחֹוָלל ְוהּוא ׁשָ א ִמּפְ  .ֵמֲעֹונֹוֵתינוּ  ְמדּוּכָ

 

לּוָלה ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ ֶמן, ּכָ ׁשֶ אֹותוֹ  - ּבְ ֶמן ּבְ  ׁשֶ
ךְ  ְמׁשָ ּנִ י ָאַמר. ִמְלַמְעָלה ְויֹוֵצא ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ , ׁשִ

ִתית ַמהוּ  ֲאָבל. ָאַמְרתָּ  ָיֶפה א? ּכָ  ֶעְליֹון סֹוד ֶאּלָ
יָון. אהוּ  ּכֵ הּוא ׁשֶ ֶמן ׁשֶ ִתית ַמהוּ , ׁשֶ א? ּכָ  ֶאּלָ

הּוא הּוא ֶרֶמז שׁ  רֹוֵמז ׁשֶ ּמֵ ֵקָבה ְלׁשַ ּנְ , ּבַ
יךְ  ֶמן ֶאְצָלהּ  ְלַהְמׁשִ ִתית ׁשֶ מוֹ  ּכָ ָראּוי ּכְ , ָלהּ  ׁשֶ

א ָהְיָתה לֹא ִתית ֶאּלָ יִתים ְלהֹוִציא, ּכָ ֵהם, ִמזֵּ  ׁשֶ
יךְ , ַהּגּוף ֶאְבֵרי ָכה הּ אֹותָ  ּוְלַהְמׁשִ  ַהְמׁשָ

ָכל ִמְלַמְעָלה  . ְוֵאיָבר ֵאיָבר ּבְ
יק ּכֹוֵתשׁ  הּוא ְוַהַצּדִ ִתיׁשֹות ׁשֶ ל ּומֹוִציא, ּכְ  ִמּכָ
ֵהם, ֶעְליֹוִנים ֵאיָבִרים אֹוָתם ים ֵזיִתים ׁשֶ , ְקדֹוׁשִ
ֶמן ָחה ׁשֶ ׁשְ ְתׁשּוָקה, ַהּמִ ֵלָמה ּבִ י ׁשְ ֵקָבה ְלַגּבֵ . ַהּנְ
ֶמן אֹותוֹ  ֵיֵצא לֹא, ִיְכּתֹשׁ  לֹא ְוִאם ֶ א, ַהׁשּ  ֶאּלָ
ִלי ׁשּוַקת ּבְ ַפע ְואֹותוֹ . ָהֵאיָבִרים ּתְ  ֵתָהֶנה לֹא ׁשֶ

ּנוּ  ֵקָבה ִמּמֶ מוֹ  ִיְהֶיה ְולֹא, ַהּנְ ָראּוי ּכְ  ַעד ׁשֶ
ְהֶיה ּתִ לּוָלה ׁשֶ ּנוּ  ּבְ ל ִמּמֶ  ֶזה ְוַעל. ָהֵאיָבִרים ִמּכָ
לּוָלה ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ  ִנזֹּוָנה תְוִלְהיוֹ  ֵלָהנֹות, ּכָ
ּנוּ   . ִמּמֶ
ֱאָמן ָהרֹוֶעה ָאַמר ה ְמנֹוָרה, ַהּנֶ דֹוׁשָ ה, ַהּקְ ּמָ  ּכַ

ָבֶריךְ  ְמתּוִקים אי. ּדְ אן ֶנֱאַמר ַוּדַ לּוָלה ּכָ  ּבְ
ֶמן ׁשֶ ִתית ּבְ ם ְוֶנֱאַמר, ּכָ ּתֹוָרה ׁשָ ַעל ּבַ ּבְ ה ׁשֶ , ּפֶ

לּוָלה ְקָרא ּבְ ּמִ ָנה, ּבַ ׁשְ ּמִ ְלמּוד, ּבַ ּתַ  שׁ יֵ  ְועֹוד. ּבַ
ִני סֹוד לּוָלה, ׁשֵ ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ אי - ּכָ  ֵאין ַוּדַ

לּוָלה ִהיא ַהּתֹוָרה א ּבְ ּסֹוֵבל ְלִמי ֶאּלָ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ
ִביָלהּ  ִיּסּוִרים ׁשְ מוֹ , ּבִ ְרׁשּוהָ  ּכְ ּפֵ ֲעֵלי ׁשֶ  ּבַ
ָנה ׁשְ ֵאין, ַהּמִ ֶמת ַהּתֹוָרה ׁשֶ א ִמְתַקּיֶ ִמי ֶאּלָ  ּבְ
ִמית ּמֵ ְזַמן, ָאְמרוּ  ְועֹוד. הָ ָעֶלי ַעְצמוֹ  ׁשֶ  ּבִ
ה ַאּתָ ת ׁשֶ ִדיָנה ַרְגֶליךְ  ְמַכּתֵ ה, ִלְמִדיָנה ִמּמְ ְזּכֶ  ּתִ
ֵני ִלְראֹות ִכיָנה ּפְ  . ׁשְ

לּוָלה ְועֹוד ֶמן ּבְ ׁשֶ ִתית ּבְ ַקּיֵם ֶזהוּ  - ּכָ ּמְ ת ׁשֶ  ּפַ
ַלח ּמֶ ְמׂשּוָרה ּוַמִים ּתֹאֵכל ּבַ ה ּבִ ּתֶ  ְועֹוד. ִתׁשְ
לּוָלה מֶ  ּבְ ׁשֶ ִתית ןּבְ תּוב ֶזהוּ  - ּכָ ּכָ  ְוהּוא  ׁשֶ
ֵענוּ  ְמֹחָלל ׁשָ א ִמּפְ  . ֵמֲעֹוֹנֵתינוּ  ְמֻדּכָ

 ]כז[  פרי עץ הדר  
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 ּוְתֵאָנה דעת ְוֶגֶפן  בינה ּוְׂשעָֹרה כמהח ִחָּטה ורחל לאה מלכות א"דז' נוק ֶאֶרץ
 מלכות ּוְדָבׁש ֶׁשֶמן יסוד ֵזית ורחל לאה א"דז' נוק ֶאֶרץ הוד ְוִרּמֹון נצח
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ַתח  ְוָהָיה )טו במדבר(, ְוָאַמר ַיּנּוָקא ַההּוא ּפָ
ֲאָכְלֶכם ֶחם ּבַ ִרימוּ  ָהָאֶרץ ִמּלֶ רּוָמה ּתָ . ַלְייָ  ּתְ

א ְקָרא נּוָפה עֹוֶמר ַעל ּדָ ַמר ַהּתְ  ַמאי, ִאּתְ
נּוָפה ִגין ִאי, ּתְ ָאִניף ּבְ ֲהָנא ֵליהּ  ּדְ א ּכַ  ְלֵעיּלָ
נּוָפה ִאיִהי ת ַמאי. ּתְ  ִאי ָאִניף ִאי, ָלן ִאְכּפַ
א. ָמִאיךְ  אי ֶאּלָ  ָלהּ  ְלַאְרָמא ִאְצְטִריךְ  ַוּדַ

א רּוָמה ְוַהְיינוּ , ְלֵעיּלָ ב ַעל ְוַאף. ּתְ יָנן ּגַ ַדְרׁשֵ  ּדְ
ֵרי ָאה ּתְ נּוָפה ֲאָבל, הּוא ְוָהִכי, ִמּמְ ַדא  ,ַמאי ּתְ
ָחְכְמָתא ְוָרָזא. ַאָרמּוָתא הּוא  ֲחִסיֵדי ִאי. ָהָכא ּדְ

ין רֹוְמִחין ָמאֵרי, ַקִדיׁשִ ּתּון ָלא, ּדְ ַמׁשְ י ׁשְ  ְלִרּבִ
ַמְעָיה ִאי, אֲחִסידָ  ׁשְ עּון ָלאו ּדְ ְנּדְ נּוָפה ּתִ  ַמאי ּתְ

ה. ִהיא  .ִהיא ַמאי ִחּטָ

ַתח ינֹוק אֹותוֹ  ּפָ  ְוָהָיה) טו במדבר(, ְוָאַמר ּתִ
ֲאָכְלֶכם ֶחם ּבַ ִרימוּ  ָהָאֶרץ ִמּלֶ '. ַלה ְתרּוָמה ּתָ

סּוק נּוָפה ֹעֶמר ַעל ֶנֱאַמר ֶזה ּפָ  ֵאיזוֹ . ַהּתְ
ְגַלל ִאם? ְתנּוָפה ֱהִניפָ  ּבִ , ְלַמְעָלה ַהּכֵֹהן הּ ׁשֶ

נּוָפה ִהיא ת ָמה. ּתְ  אוֹ  ֵהִניף ִאם ָלנוּ  ִאְכּפַ
א? ִהְנִמיךְ  אי ֶאּלָ , ְלַמְעָלה ַלֲהִריָמהּ  ָצִריךְ  ַוּדַ
רּוָמה ְוַהְינוּ  ב ַעל ְוַאף. ּתְ נוּ  ּגַ ַרׁשְ ּדָ ַנִים ׁשֶ  ׁשְ

ָאה נּוָפה ֲאָבל, ֶזה ְוָכךְ  ִמּמֵ  ? זֹוִהיַמִהי ּתְ
אן ָחְכָמה ְוסֹוד? ֲהָרָמה ים ֲחִסיִדים ִאי. ּכָ , ְקדֹוׁשִ
ֲעֵלי ם לֹא, ְרָמִחים ּבַ ּתֶ ׁשְ ּמַ י ֶאת ׁשִ ַמְעָיה ַרּבִ  ׁשְ

ִאם, ֶהָחִסיד  ַמִהי, ְתנּוָפה ַמִהי ֵתְדעוּ  לֹא ׁשֶ
ה.   ִחּטָ
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  ):קפחפרשת בלק ' ג ק"זוה( זה לימוד נוסח ויאמרו משעורים תבשיל או פת יקחו

עֹוָרה נּוָפה ַמאי ׂשְ ָקָאְמֵריָנן ִהיא, ּתְ  ַהְיינוּ , ּדְ
נ יֵליהּ  ְוָרָזא. ה''פֶּ  וּ ''ּתְ נוּ  )ג''י ירמיה( ּדִ בֹוד ּתְ  ַלְייָ  ּכָ

ָהא. ֱאלֵֹהיֶכם ה ּדְ בֹוד ַהְיינוּ  ּפֶ ָבֵעיָנן, ּכָ  ּדְ
א ֵליהּ  ְלֵמיַהב קּוְדׁשָ ִריךְ  ּלְ א ַעלוְ . הּוא ּבְ  ּדָ
א ְלַאְרָמא ָלן ִאְבֵעי יהּ   ְלַאֲחָזָאה, ְלֵעיּלָ ּלֵ  ֲאָנן ּדִ
ה ְלַהאי ָיֲהִבין ֵלית. ּפֶ ָבָחא ּדְ א ׁשְ ָאה ְלַמְלּכָ , ִעּלָ
א ד ֶאּלָ ָרֵאל ּכַ ֵני ִיׂשְ בֹוד ְלַהאי ֵליהּ  ְמַתּקְ , ּכָ

א ֵליהּ  ְוָיֲהֵבי בֹוד ְלַמְלּכָ נוּ  הּוא ְוָדא. ּכָ ה ּתְ , ּפֶ
נוּ   . ַוָדאי ִאיהוּ  ְוָאָרָמא, בֹודכָּ  ּתְ
ֵריָנן ְקָרא ׁשָ יהּ  ּדְ ֲאָכְלֶכם ְוָהָיה, ּבֵ ֶחם ּבַ  ִמּלֶ

עֹוָרה ָהָאֶרץ ָלֶכם ְוִכי. ָהָאֶרץ  ָלאו, ִאיהוּ  ׂשְ
עֹוָרה ַוֲאָנן. ָהִכי ִגין, ְמָקְרֵביָנן ׂשְ עֹוָרה ּבְ ׂשְ  ּדִ

ַאר ַקְדָמָאה ָעְלָמא ָנֲהָמא ִלׁשְ עֹוָרה. ּדְ  ִאיהוּ  ׂשְ
עֹוָרה ה ׂשְ יעּוָרא, הּוא ְיִדיעַ  א''ּדְ ׁשִ הֵ  ּבְ  . א''ּדְ

נּוָפה ַמִהי עֹוָרה, ּתְ ָאַמְרנוּ  ׂשְ נ ַהְינוּ , ׁשֶ  וּ ''ּתְ
ּלוֹ  ְוסֹוד. ה''פֶ  נוּ  )יג ירמיה( - ׁשֶ ' ַלה ָכבֹוד ּתְ

ֲהֵרי. ֱאלֵֹהיֶכם ה ׁשֶ רֹוִצים ָכבֹוד ַהְינוּ  ּפֶ  ָלֵתת ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ -ַלּקָ  ְלָהִרים ְצִריִכים ָלֵכןוְ , הּוא-ּבָ
ָאנוּ  ְלַהְראֹות, ְלַמְעָלה ּלוֹ  נֹוְתִנים ׁשֶ ה ׁשֶ  ַלּפֶ

ה ֵאין. ַהזֶּ ַבח ׁשֶ ֶלךְ  ׁשֶ א ָהֶעְליֹון ַלּמֶ  ֶאּלָ
ָרֵאל ׂשְ ּיִ ׁשֶ ִנים ּכְ בֹוד לוֹ  ְמַתּקְ ה ַלּכָ  ְונֹוְתִנים ַהזֶּ

בֹוד ֶלךְ  ּכָ נוּ  ְוֶזהוּ . ַלּמֶ נוּ , ֶפה ּתְ  ָמהַוֲהרָ , ָכבֹוד ּתְ
אי ִהיא ַוּדַ  . ּבְ

סּוק ִהְתַחְלנוּ  ַהּפָ ֲאָכְלֶכם ְוָהָיה ׁשֶ ֶחם ּבַ  ִמּלֶ
עֹוָרה ִהיא ָהָאֶרץ ֶלֶחם ְוִכי. ָהָאֶרץ ךְ  לֹא? ׂשְ . ּכָ
עֹוָרה ַמְקִריִבים ְוָאנוּ  ּום ׂשְ עֹוָרה ִמׁשּ ְ ׂשּ  ָקְדָמה ׁשֶ

ָאר ֶחם ִלׁשְ עֹוָלם ַהּלֶ ּבָ עֹוָרה. ׁשֶ עֹוָרה הּוא ׂשְ  ׂשְ
ל עּור הּוא ָידּועַ  א''הֵ  ׁשֶ ִ ׁשּ ל ּבַ  . א''הֵ  ׁשֶ
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א י ִאישׁ  ֲחֵזי ּתָ  ָנִזיר, ֶנֶדר ִלְנּדֹור ַיְפִליא ּכִ
ים ַאְקּדִ ַהאי ּדְ א, ָעְלָמא ּבְ ׁשָ ה ְלִאְתַקּדְ ְקדּוׁשָ  ּבִ
ָמאֵריהּ  ִין )ו במדבר( ּדְ ָכר ִמּיַ יר ְוׁשֵ  ַיִין חֹוֶמץ ַיזִּ

ָלא ִאית ָהָכא'. ְוגוֹ  ּכְ יָון, ְלִאְסּתַ ָאִסיר ּכֵ  ֵליהּ  ּדְ
ה ֲעָנִבים, ַחְמָרא ָהא. ָלּמָ ַכֲהֵני ּדְ ִתיב ּבְ  ַיִין ּכְ
ָכר תְּ  ַאל ְוׁשֵ ׁשְ , ָלא ָנֵמי ֲעָנִבים ָיכֹול', ְוגוֹ  ּתֵ

ֲעָנִבים ֵרי ּבַ ִזיר ָהָכא. ׁשָ  ָאַסר ַטְעָמא ַמאי, ַלּנָ
א. ֲעָנִבים ֵליהּ  א עֹוָבָדא, ֶאּלָ ה, ּדָ א ּוִמּלָ  ָרָזא, ּדָ

ָאה א, הּוא ִעּלָ ְרׁשָ יָנא ִמן ְלִאְתּפָ א ּדִ ֹכּלָ  . ּבְ
חָ  ִאיָלָנא ַההּוא ְיִדיָעא ְוָהא יהּ  בּדְ  ָאָדם ּבֵ

ה ָרָזא הּוא ְוָדא. ֲהווֹ  ֲעָנִבים, ַקְדָמָאה ִמּלָ , ּדְ
ָהא ָכר ַיִין ּדְ ִסְטָרא, ַוֲעָנִבים ְוׁשֵ . ִאְתֲאָחדוּ  ַחד ּבְ

א ַיִין ָכר. ְואֹוְקמּוהָ  ְלֵעיּלָ ָמאָלא ׁשֵ ָהא, ִלׂשְ  ּדְ
ָכר ָכִנישׁ  ֲעָנִבים. ָנְפָקא ִמַיִין ׁשֵ הוּ  ּדְ ּלְ  ּכֻ

ְייהוּ  ָחב ִאיָלָנא הּוא ְוָדא, ְלַגּבַ יהּ  ּדְ  ָאָדם ּבֵ
ִגין. ַקְדָמָאה ךְ  ּבְ א ּכָ ַחד ּכֹּלָ . ִאְתֲאָחד ִסְטָרא ּבְ

יָמא ְוִאי ַהאי ּתֵ ִביק ָנִזיר ּדְ  ְמֵהיְמנּוָתא ׁשָ
ָאה א, ָהִכי ָלאו. ִעּלָ יהּ  ִאְתֲחֵזי ָלא ֶאּלָ  עֹוָבָדא ּבֵ
ַטר ָמאָלא ִמּסְ לּום ׂשְ  .ּכְ

י ִאישׁ , ְרֵאה ּבֹא  ָנִזיר. ֶנֶדר ִלְנּדֹר ַיְפִלא ּכִ
ים ִהְקּדִ עֹוָלם ׁשֶ ה ּבָ שׁ  ַהזֶּ ת ְלִהְתַקּדֵ ַ ְקֻדׁשּ  ּבִ

ִין, ִרּבֹונוֹ  ָכר ִמּיַ יר ְוׁשֵ אן'. ְוגוֹ  ַיִין ֹחֶמץ ַיזִּ  ֵישׁ  ּכָ
ל ּכֵ יָון, ְלִהְסּתַ ָאסּור ּכֵ ה ֲעָנִבים - ַיִין לוֹ  ׁשֶ ? ָלּמָ

ֲהֵרי ּכֲֹהִנים ׁשֶ תּוב ּבַ ָכר ַיִין )י יקראו( ּכָ  ַאל ְוׁשֵ
תְּ  ׁשְ ם ָיכֹול'. ְוגוֹ  ּתֵ ֲעָנִבים. לֹא? ֲעָנִבים ּגַ  ּבַ
ר אן. ֻמּתָ ִזיר ּכָ ַעם ָמה, ַלּנָ ? ֲעָנִבים לוֹ  ָאסּור ַהּטַ
א ה ֶאּלָ  הּוא ֶעְליֹון סֹוד ֶזה ְוָדָבר ֶזה ַמֲעׂשֶ

ֵרד ין ְלִהּפָ ּכֹל ֵמַהּדִ  . ּבַ
חָ  ֵעץ אֹותוֹ  ָידּועַ  ַוֲהֵרי , ָהִראׁשֹון ָאָדם ּבוֹ  ָטאׁשֶ

ָבר סֹוד ְוֶזהוּ . ָהיוּ  ֲעָנִבים ֲהֵרי, ַהּדָ ָכר ַיִין ׁשֶ  ְוׁשֵ
ַצד ַוֲעָנִבים , ְלַמְעָלה ַיִין. ֶנֶאְחזוּ  ֶאָחד ּבְ
ָכר. ּוֵפְרׁשּוהָ  ֹמאל ׁשֵ ֲהֵרי, ִלׂשְ ָכר ׁשֶ  יֹוֵצא ׁשֵ

ִין ּכֹוְנִסים, ֲעָנִבים. ִמּיַ ם ׁשֶ ּלָ  ֵעץ ְוֶזהוּ , ֲאֵליֶהם ּכֻ
ָחָטא ְגַלל. ָהִראׁשֹון ָאָדם ּבוֹ  ׁשֶ  ֶנֱאָחז ַהּכֹל ֶזה ּבִ

ַצד  . ֶאָחד ּבְ
ִזיר ּתֹאַמר ְוִאם ּנָ  לֹא ֶעְליֹוָנה ֱאמּוָנה ָעַזב ֶזה ׁשֶ
ךְ  א, ּכָ ה ּבוֹ  ִנְרָאה לֹא ֶאּלָ ד ַמֲעׂשֶ ֹמאל ִמּצַ  ׂשְ

לּום  . ּכְ
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 והם נכנסים במוחין דז"א, חב"ד (דמוחין דאבא) ומהם נותן הז"א אל הנוקבא.

 וחוה שפגמו וקלקלו בגפן. אדםויכוין לתקן חטא 

  מילוי דב"ן (כ"ו):מילוי דמ"ה  (י"ט):    מילוי דס"ג  (ל"ז):      מילוי דע"ב (מ"ו):   

  ההו וה הוד י   א האו וא הוד י    יהאו וי הוד י  י   ה יוו יה ודי


